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Drodzy Stra˝acy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej!
Drogie Druhny i Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych!
Szanowni Paƒstwo!

Trudna i niebezpieczna, ale jak˝e szlachetna misja stra˝aka darzona jest przez Polaków najwy˝szym szacunkiem oraz
zaufaniem społecznym. W ten właÊnie sposób rodacy wyra˝ajà wielkie uznanie dla Paƒstwa odpowiedzialnej, ofiarnej
słu˝by. W dniu Êwi´tego Floriana, Waszego patrona, kiedy przypada Êwi´to wszystkich stra˝aków, pragn´ zło˝yç Paƒstwu
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej najserdeczniejsze podzi´kowania i najlepsze ˝yczenia.

Stra˝ak jest symbolem poÊwi´cenia i odwagi. KimÊ, na kogo mo˝emy zawsze liczyç i na kim nigdy si´ nie zawiedziemy.
Nie tylko w obliczu po˝arów, kl´sk ˝ywiołowych, katastrof, ale równie˝ wielu innych zagro˝eƒ to właÊnie stra˝acy sà
zwykle pierwsi w szeregu ofiarnych ratowników, niosàc bliênim pomoc nieraz z nara˝eniem swego zdrowia, a nawet
˝ycia. To słu˝ba wymagajàca szczególnych cech charakteru, a jednoczeÊnie wysokich kompetencji, profesjonalizmu
i sprawnoÊci. Polska jest dumna ze swych stra˝aków, którzy nieustannie składajà dowody najwy˝szego kunsztu.

Stanowicie jeden z filarów naszej paƒstwowoÊci i systemu bezpieczeƒstwa narodowego. Tak jest obecnie, poÊród
wyzwaƒ XXI wieku – i tak jest od pokoleƒ, gdy polscy stra˝acy swoim patriotyzmem, niezłomnoÊcià, obywatelskim
zaanga˝owaniem wspierali Ojczyzn´ i niepodległoÊciowego ducha, niejednokrotnie zamieniajàc mundur stra˝acki
na ˝ołnierski. Z Waszego Êrodowiska płyn´ły zawsze wzory najcenniejszych postaw. Niosà dzisiaj Paƒstwo w przyszłoÊç
to chlubne i inspirujàce dziedzictwo.

Pragn´ serdecznie pozdrowiç Druhny i Druhów Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych. Ogromnie ceni´ Wasz wielki
społeczny ruch. JesteÊcie prawdziwymi liderami w swoich lokalnych wspólnotach, pokazujàcymi, czym jest etos słu˝by,
solidarnoÊç i mi´dzyludzkie wi´zi. OSP ofiarnie uczestniczà w akcjach ratowniczych, ale sà równie˝ centrami ˝ycia
społecznego w bardzo wielu miejscowoÊciach, kultywujà miejscowe tradycje i formujà zachowania młodych pokoleƒ.
To właÊnie z myÊlà o tych wszystkich zasługach uznałem, ˝e w Komitecie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania NiepodległoÊci nie mo˝e zabraknàç przedstawiciela Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych.

Z okazji Dnia Stra˝aka składam wszystkim Paƒstwu ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci. ˚ycz´ bezpiecznej słu˝by,
skutecznych interwencji i szcz´Êliwego zakoƒczenia ka˝dej akcji. ˚ycz´ poczucia spełnienia w podejmowanych misjach
i działaniach, nagradzanych nieustannà ludzkà wdzi´cznoÊcià. Niech Êwi´ty Florian ma zawsze Paƒstwa w swojej opiece.

Wszystkiego dobrego!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ANDRZEJ DUDA

Warszawa, 4 maja 2019 roku

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystoÊci z okazji Dnia Stra˝aka 2019
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Szanowni Paƒstwo,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,

na co dzieƒ pełnicie słu˝b´ w formacji, która od lat w Polsce cieszy si´ najwi´kszym zaufaniem społecznym.
Ten wynik to najlepszy dowód na to, ̋ e jesteÊcie Êwietnie zgranym i wyszkolonym zespołem profesjonalistów.
Z pełnà determinacjà walczycie o ludzkie ˝ycie i zdrowie, cz´sto nara˝ajàc własne bezpieczeƒstwo.
Wielokrotnie udowodniliÊcie, ˝e potraficie skutecznie działaç w ekstremalnie trudnych warunkach. Swój
profesjonalizm i solidarnoÊç pokazaliÊcie latem ubiegłego roku, pomagajàc w gaszeniu gigantycznych
po˝arów, które pustoszyły Szwecj´.

Z okazji Dnia Stra˝aka dzi´kuj´ za Waszà trudnà i pełnà poÊwi´cenia słu˝b´. Wiem, ˝e dla wielu z Was
jest ona sposobem na ˝ycie i pasjà, którà szczerze podziwiam. Wyra˝am słowa uznania za to, ˝e Polacy
zawsze mogà liczyç na pomoc stra˝aków. Dzi´kuj´ Wam – zarówno funkcjonariuszom z Paƒstwowej, jak
i druhom z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Dzi´kuj´ za setki tysi´cy wyjazdów, za walk´ z ˝ywiołem, za ratowanie
˝ycia i zdrowia.

Znamiennym jest, ˝e w zeszłym roku wzrosła liczba wspólnych interwencji Paƒstwowej i Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej, a spadła ta dotyczàca samodzielnych działaƒ. Codziennie swojà postawà pokazujecie, ˝e stra˝ak
to nie zawód, ale powołanie. Tylko w zeszłym roku doszło w naszym kraju do prawie 150 tysi´cy po˝arów
i ponad 311 tysi´cy innych miejscowych zagro˝eƒ. I w ka˝dej z tych sytuacji Wy nieÊliÊcie pomoc. RatowaliÊcie
ludzi i ich dobytek przed po˝arami, wyciàgaliÊcie rannych ze zniszczonych samochodów, pomagaliÊcie usuwaç
drzewa, które z powodu wichur zagroziły domom. Wasza codzienna praca jest najlepszà definicjà
słu˝by – słu˝by drugiemu człowiekowi.

Wszystkim, którzy tworzà Krajowy System Ratowniczo-GaÊniczy, zarówno jako funkcjonariusze Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, jak i druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, ˝ycz´ zadowolenia z tej wyjàtkowej słu˝by.
Mam nadziej´, ˝e b´dzie ona êródłem satysfakcji i motywacji. Niech Êwi´ty Florian czuwa nad Wami i dba
o bezpieczny powrót nawet z najtrudniejszej akcji. 

Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji
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dzi´kuj´ za Wasze ciàgłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeƒstwem nas wszystkich. Nie ma chwili, w której
ktoÊ w Polsce nie potrzebowałby pomocy, a Wy zawsze, niezale˝nie od warunków, spieszycie na ratunek. 

Wypadki komunikacyjne, nawałnice, po˝ary – ponad pół miliona interwencji rocznie, do których
wyje˝d˝acie Êrednio co minut´, daje najlepszy obraz Waszego zaanga˝owania. Dowód swojej ofiarnoÊci
dajecie nie tylko w kraju, ale gdy trzeba, tak˝e za granicà, jak w ubiegłym roku, kiedy w duchu prawdziwej
europejskiej solidarnoÊci pomagaliÊcie gasiç ogromne po˝ary lasów swoim szwedzkim kolegom.

Rzàd Prawa i SprawiedliwoÊci docenia Waszà wa˝nà i odpowiedzialnà słu˝b´, Waszà misj´ i zwi´ksza
potencjał Stra˝y Po˝arnej m.in. poprzez budow´ nowoczesnej infrastruktury, zakupy niezb´dnego sprz´tu,
wyposa˝enia i samochodów ratowniczo-gaÊniczych. Dotyczy to zarówno Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, jak
i Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych. W tym roku do jednostek OSP w całym kraju trafi rekordowa liczba
480 nowych wozów bojowych. Dzi´ki temu jeszcze skuteczniej i bezpieczniej b´dziecie mogli realizowaç
Waszà szlachetnà dewiz´ „Bogu na chwał´, ludziom na po˝ytek”. Nasza troska o stra˝aków zawodowych
wyra˝a si´ równie˝ w podwy˝szaniu ich uposa˝eƒ i poprawie warunków słu˝by.

˚ycz´ Wam satysfakcji z wypełnianej misji wobec społeczeƒstwa, wsparcia najbli˝szych i tego, abyÊcie
zawsze, tak jak dotàd, cieszyli si´ uznaniem i szacunkiem obywateli. Niech Êwi´ty Florian ma Was, swoich
rycerzy, zawsze w swojej opiece.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw 
Wewn´trznych i Administracji

Jarosław Zieliƒski

Szanowni Funkcjonariusze
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Szanowne Druhny i Druhowie
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
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Po˝ar katedry Notre Dame zasmucił cały Êwiat. Ogieƒ zniszczył zabytek

b´dàcy punktem obowiàzkowym na turystycznej mapie Pary˝a. Jak to

mo˝liwe, ˝e Êwiàtynia, która prze˝yła wojny, nie ocalała w czasach pokoju?

Dlaczego masywnà budowl´ z cegły i kamienia mógł strawiç ogieƒ? Na to

pytanie próbuje odpowiedzieç Paweł Rochala w materiale „Dlaczego katedry

płonà?”. 

Przy okazji tej tragedii oczy Êwiata skierowały si´ na paryskich stra˝aków.

Zebrali oni wyrazy uznania dla swojego profesjonalizmu i odwagi. Konrad

Nowak przybli˝a histori´ i organizacj´ paryskiej stra˝y po˝arnej, a trzeba

przyznaç, ze jest ona nietuzinkowa. DoÊç wspomnieç, ˝e jej korzenie si´gajà

wojska, a dewiza przyÊwiecajàca tamtejszym ratownikom brzmi: uratowaç albo

zginàç. 

Koƒczymy cykl o profilaktyce chorób nowotworowych. Przez trzy numery

autorzy namawiali Paƒstwa do zmiany przyzwyczajeƒ w słu˝bie i ˝yciu.

UÊwiadamiali, ze proste nawyki higieniczne po przyjeêdzie z akcji mogà wiele

zmieniç. W tym wydaniu zwracajà uwag´ na inne zagro˝enia, na które nara˝eni

sà stra˝acy. Wszak o zdrowie trzeba dbaç kompleksowo. Przybli˝amy te˝

inicjatyw´ „Mundur nie zbroja”, której celem jest właÊnie propagowanie dbania

o swoje zdrowie. 

W maju, z racji naszego Êwi´ta, stra˝acy stajà si´ bohaterami wielu newsów,

programów w radiu, prasie i telewizji. To dobra okazja, by przypomnieç zasady

profesjonalnego budowania kontaktów z dziennikarzami. Medialne ABC

przedstawia Karol Kierzkowski – dzieli si´ swoim wieloletnim doÊwiadczeniem

oficera prasowego. Lektura obowiàzkowa nie tylko dla rzeczników. 

Maj to tak˝e miesiàc, w którym stra˝acy sà odznaczani, awansowani

i nagradzani. Na uwag´ zasługujà sposoby motywowania ich do lepszego

wypełnienia obowiàzków. To na przeło˝onych cià˝y to wa˝ne i odpowiedzialne

zadanie. Odpowiednia motywacja wpływa pozytywnie na jakoÊç

pracy – zmotywowany stra˝ak uzyskuje lepsze efekty, słu˝ba przynosi mu radoÊç,

a wykonywanie obowiàzków wià˝e si´ z mniejszym obcià˝eniem. Narz´dzia

motywowania w naszej słu˝bie przybli˝ajà Anna Sobiƒska i Damian Witczak.

Zakoƒczyły si´ prace nad nowelizacjà rozporzàdzenia o BHP. To istotny akt

prawny, gdy˝ decyduje de facto o zdrowiu i ˝yciu funkcjonariuszy. O idei

nowych rozwiàzaƒ prawnych pisze Tomasz Polak. 

Zapraszamy do lektury!
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Dzieƒ Stra˝aka to wyjàtkowa okazja, ˝eby do wszystkich Paƒstwa skierowaç najwy˝sze wyrazy uznania
za zaanga˝owanà i pełnà poÊwi´cenia działalnoÊç w ochronie ̋ ycia, zdrowia, mienia, Êrodowiska oraz słowa
podzi´kowania za nieustajàcà aktywnoÊç zawodowà, społecznà oraz na rzecz ochrony przeciwpo˝arowej. 

Ka˝dego dnia stra˝acy zawodowi i ochotnicy realizujà coraz trudniejsze i wcià˝ bardziej odpowiedzialne
zadania. Ka˝de z tych zadaƒ motywuje do podejmowania kolejnych wyzwaƒ, do jeszcze wi´kszego wysiłku
i ofiarnoÊci. Współczesna ochrona przeciwpo˝arowa łàczy ró˝ne dziedziny, charakteryzuje si´ nowoczesnoÊcià
i nieprzerwanym rozwojem, stanowi zarazem silne, wa˝ne i stabilne ogniwo w systemie bezpieczeƒstwa
paƒstwa. Wizerunek polskiego stra˝aka niezmiennie, od wielu lat, cieszy si´ społecznym zaufaniem. Ten
pozytywny obraz stra˝y po˝arnej w oczach opinii publicznej kształtujà funkcjonariusze zawodowi i druhowie
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, jest on dziełem ich determinacji, codziennego trudu i entuzjazmu.

Dzieƒ Âwi´tego Floriana to tak˝e szczególna sposobnoÊç do refleksji i podsumowaƒ, do podzi´kowaƒ
za stałà gotowoÊç do ochrony ˝ycia i zdrowia obywateli. To najwa˝niejszy nasz obowiàzek, bo bycie
stra˝akiem to przede wszystkim powołanie i misja, to bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, ale te˝
êródło wielkiej satysfakcji i poczucia dumy.

˚ycz´ wszystkim celebrujàcym dzisiejsze Êwi´to wszelkiej pomyÊlnoÊci, wytrwałoÊci, zadowolenia
z wypełnianych obowiàzków słu˝bowych oraz społecznych, a Paƒstwa Najbli˝szym wyrozumiałoÊci
i rodzinnego ciepła.

gen. brygadier Leszek Suski

Dzieƒ Stra˝aka 2019 

Komendant Główny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Funkcjonariusze i Pracownicy
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, 
Słuchacze Szkół Po˝arniczych,
Członkowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, 
Stra˝acy Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej, 
Weterani Słu˝by Po˝arniczej!



DZIEŃ STRAŻAKA

Ofi cer skie szli fy
Prawie 400 funkcjonariuszy
dołączyło 4 maja do korpusu
oficerów. Ich promocja stanowiła
główny punkt tegorocznych
Centralnych Obchodów Dnia
Strażaka na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie.

y ły to uro czy sto ści wy jąt ko we, bo ob ję te ho noro -
wym pa tro na tem gło wy pań stwa – pre zy den ta RP 
An drze ja Du dy.

– Dzię ku ję wam – w imie niu Rze czy po spo li tej oraz pol skie go
spo łe czeń stwa – za służ bę, za go to wość do nie sie nia po mo cy,
za ra to wa nie ży cia i mie nia. Je ste ście na każ de we zwa nie: bez in -
te re sow ni, od da ni i wier ni – po wie dział do stra ża ków pre zy dent.
Wcze śniej no mi na cje na sto pień nad bry ga die ra ode brał z je go
rąk za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP Ta de usz Jo pek oraz
ko men dan ci wo je wódz cy: An drzej Ba biec – pod kar pac ki ko -
men dant wo je wódz ki PSP, Ja cek Klesz czew ski – ślą ski ko men -
dant wo je wódz ki PSP, Bog dan Ła si ca – ma zo wiec ki ko men dant
wo je wódz ki PSP, Ja cek Staś kie wicz – za chod nio po mor ski ko -
men dant wo je wódz ki PSP, Ja ro sław Wla złow ski – łódz ki ko men -
dant wo je wódz ki PSP. Pre zy dent An drzej Du da w asy ście
mi ni stra Jo achi ma Bru dziń skie go wrę czył też 20 stra ża kom od -
zna cze nia pań stwo we – srebr ne i brą zo we Krzy że Za słu gi
za dzia łal ność na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Pod czas prze mó wie nia go spo darz uro czy sto ści – ko men -
dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski po dzię ko wał stra -
ża kom za wo do wym i dru hom za służ bę, któ ra w ostat nim ro ku
oka za ła się trud na i peł na nie spo dzia nek. Pod kre ślił tak że osią -

B



gnię cia Pro gra mu mo der ni za cji (wy stą pie nie ko men dan ta pu -
bli ku je my obok).

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki uwy pu klił ro lę stra ży po żar nej
w za pew nie niu bez pie czeń stwa. Mó wił, że to świę to jest wy ra -
zem wdzięcz no ści i uzna nia za trud ną i nie bez piecz ną mi sję
stra ża ków. Przy wo łał stra żac ki ruch opo ru Ska ła i do ce nił po sta -
wę stra ża ków w trud nych dla na sze go kra ju mo men tach hi sto -
rii. – Nie za bra kło stra ży 100 lat te mu. Nie za bra kło jej rów nież
w cza sach strasz nej pró by. Dzi siaj po przez wa szą od wa gę da je cie
przy kład ca łej Pol sce – po wie dział do zgro ma dzo nych szef rzą -
du. – Wa sza od wa ga i pro fe sjo na lizm sta ły się słyn ne w Eu ro -
pie – kon ty nu ował pre mier, wspo mi na jąc po moc udzie lo ną
przez pol skich stra ża ków Szwe cji w ze szłym ro ku.

Mi ni ster Jo achim Bru dziń ski zwró cił uwa gę, jak ogrom ną 
po moc nio są po szko do wa nym dru ho wie ochot ni czych stra ży
po żar nych. – Rząd za wsze sta wia znak rów no ści mię dzy ochot ni -
ka mi i funk cjo na riu sza mi. Pra cy, po tu, po świę ce nia i krwi nie moż -
na dzie lić. Na wza jem w zna ko mi ty spo sób się uzu peł nia cie
– po wie dział szef MSWiA. 

Dzień Stra ża ka stał się tak że oka zją do uho no ro wa nia Mło -
dych Bo ha te rów – dzie ci oraz na sto lat ków, któ rzy ru szy li z po -
mo cą tym, któ rych ży cie i zdro wie by ło za gro żo ne. Wi dząc
po trze bu ją cych, dzwo ni li do od po wied nich służb (np. Po li cji,
stra ży po żar nej), po ma ga li lu dziom, któ ry do zna li ata ku pa dacz -
ki, wy pro wa dza li lu dzi z po ża rów, ra to wa li do mow ni ków, któ -
rzy źle się po czu li (np. przez za tru cie tlen kiem wę gla). Mi ni ster
Jo achim Bru dziń ski, pre zy dent An drzej Du da i pre mier Ma te -
usz Mo ra wiec ki wrę czy li Me da le Mło de go Bo ha te ra 12 dzie -
ciom i na sto lat kom – naj młod szy z od zna czo nych ma 4 la ta,
a naj star szy 17. Me dal Mło de go Bo ha te ra jest wrę cza ny przez
MSWiA od 2016 r., na gra dza się nim dzie ci i mło dych lu dzi, któ -
rzy wy ka za li się opa no wa niem w sy tu acji za gro że nia i po mo gli
ura to wać ży cie in nych.

Do peł nie niem pro mo wa nia po staw mło dych bo ha te rów był
pik nik edu ka cyj ny zor ga ni zo wa ny w po bli skim Ogro dzie Sa skim
z kon ku ren cja mi spraw no ścio wy mi dla dzie ci i mło dzie ży. Cie szył
się du żym za in te re so wa niem, a je go ce lem by ło pro mo wa nie
bez piecz nych za cho wań wśród spo łe czeń stwa. Uro czy stość za -
koń czy ła pa ra da pod od dzia łów mar szo wych i po jaz dów po żar -
ni czych, rów nież hi sto rycz nych. Wzię ło w niej udział oko ło 800
stra ża ków PSP i dru hów ochot ników z ca łej Pol ski. 
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rzede wszyst kim jed nak ozna cza
od po wie dzial ność za do bro wspól -
no ty. Rów nież tej, któ rą łą czą: ję zyk

i wia ra, przy wią za nie do zie mi oj ców i zbio -
ro wa pa mięć mi nio nych dzie jów, a na wet
jed na ko we emo cje na dźwięk Ma zur ka Dą -
brow skie go. 

Na sza dzia łal ność w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej, ra tow nic twa i ochro ny
lud no ści ma bez po śred ni wpływ na sze ro -
ko ro zu mia ne bez pie czeń stwo oby wa te li.
Z tym więk szą sa tys fak cją przyj mu je my 
do wo dy za ufa nia spo łe czeń stwa wo bec
przed sta wi cie li po żar ni czej pro fe sji. 

Dla wie lu z nas dzia łal ność ta ni gdy nie
prze sta je być jed no cze śnie pa sją i ży cio -
wym po wo ła niem. Do ty czy to rów nież
tych, któ rych tu z na mi nie ma, dla któ rych
dzień dzi siej szy ozna cza ru ty no wą re ali za -
cję za dań służ bo wych, sta łą go to wość oraz
wy jaz dy do zda rzeń – śred nio co 1 min 2 s. 

W 2018 r. jed nost ki ochro ny prze -
ciw po ża ro wej in ter we nio wa ły po nad
502 tys. ra zy. Za rów no w przy pad ku po ża -
rów, jak i miej sco wych za gro żeń stra ża cy
za wo do wi by li wspie ra ni przez dru hów
ochot ni ków. W dzia ła niach ra tow ni czych
udział bra ło ogó łem po nad 1 mln 941 tys.
stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
po nad 1 mln 694 tys. dru hów ochot ni czych
stra ży po żar nych. 

Dzi siej szy dzień to tak że oka zja, by 
z sa tys fak cją od no to wać, że je ste śmy
uczest ni ka mi i świad ka mi zmian w sfe rze
bez pie czeń stwa po wszech ne go – ilo ścio -
wych, ale przede wszyst kim ja ko ścio wych. 

W od po wie dzi na współ cze sne wy zwa -
nia dla bez pie czeń stwa, dzię ki ak cep ta cji
obec ne go Rzą du Rzecz po spo li tej Pol skiej,
z dniem 1 stycz nia 2017 r. we szła w ży cie
usta wa o usta no wie niu Pro gram 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. Na je go re ali za cję
w służ bach pod le głych mi ni stro wi spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w cza sie obo -
wią zy wa nia usta wy prze zna czo na zo sta ła
kwo ta 9,2 mld zł, z cze go Pań stwo wa Straż
Po żar na otrzy ma po nad 1,7 mld zł, w tym
501 mln zł z prze zna cze niem na uno wo cze -
śnie nie jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych. Jej re ali za cja ozna cza istot ne od-
no wie nie za so bów sprzę to wych na szych
jed no stek oraz zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa i kom for tu pra cy stra ża ka. Od tych
czyn ni ków bez po śred nio za le ży szyb kość
i sku tecz ność in ter wen cji.

Pro gram mo der ni za cji obej mu je roz bu -
do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry, za kup
no wo cze sne go sprzę tu i wy po sa że nia oraz
wzrost upo sa żeń funk cjo na riu szy, co przy -
czy ni się nie tyl ko do po pra wy wa run ków
służ by, ale przede wszyst kim zwięk szy
spraw ność i sku tecz ność dzia łań ra tow ni -
czych. 

Pro gram mo der ni za cji nie jest je dy nym
źró dłem fi nan so wym słu żą cym do po sa że -
niu jed no stek Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i ochot ni czych stra ży po żar nych. W ra mach
pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w la tach 2017-2021
do ko ny wa ne są za ku py 695 jed no stek
sprzę to wych za kwo tę 603 mln zł. 

Mo der ni za cja za so bów jest nie zbęd na,
ale nie moż na za po mi nać, że for ma cję two -
rzą lu dzie, dla te go tak waż ną ro lę od gry wa
wspar cie eta to we Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. W 2018 r. wzmoc ni li śmy pion ope ra -
cyj ny o 400 eta tów, a pion kon tro l no -roz -
po znaw czy o 90 eta tów.

Od no wie nie jed no stek sprzę tu ra tow ni -
cze go w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -
-ga śni czym od by wa się przy po mo cy
in nych źró deł fi nan so wych. Dzię ki do brej
współ pra cy i mon ta żo wi fi nan so we mu
środ ków po zo sta ją cych w dys po zy cji Mi ni -

ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji, ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
wo je wódz kich fun du szy ochro ny śro do wi -
ska i go spo dar ki wod nej, firm ubez pie cze -
nio wych i sa mo rzą dów lo kal nych w 2018 r.
za pew nio no środ ki fi nan so we na za kup
w su mie 961 no wych sa mo cho dów ra tow -
ni czo -ga śni czych dla Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (365) oraz jed no stek ochot ni czych
stra ży po żar nych (596).

W 2018 r. wspar li śmy ochot ni cze 
stra że po żar ne do ta cją w wy so ko ści
138 mln zł, co sta no wi wzrost o 30,4%
w sto sun ku do 2015 r.

Oprócz te go wspar to stra ża ków ochot -
ni ków środ ka mi fi nan so wy mi po cho dzą cy -
mi z Fun du szu Spra wie dli wo ści na mo cy
po ro zu mie nia po mię dzy mi ni strem spra -
wie dli wo ści a ko men dan tem głów nym
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W ra mach pro -
gra mu dla jed no stek ochot ni czych stra ży
po żar nych Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści
prze ka za ło 103 mln zł na za kup pro fe sjo nal -
ne go sprzę tu ra tow ni czo -ga śni cze go. 

Sta ty sty ki wska zu ją na cią gły wzrost licz -
by in ter wen cji pro wa dzo nych wspól nie
przez Pań stwo wą Straż Po żar ną i ochot ni -
cze stra że po żar ne. Świad czy to o ro li, ja ką
od gry wa kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga ś-
ni czy w or ga ni za cji bez pie czeń stwa we -
wnętrz ne go pań stwa oraz o sku tecz no ści
współ dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw -
po ża ro wej w ak cjach ra tow ni czych. Nie -
mniej jed nak ana li za roz wią zań praw nych
do ty czą cych ra tow nic twa w Pol sce po ka zu -
je roz pro sze nie kom pe ten cji. By wa to przy -
czy ną pro ble mów, zwłasz cza w za kre sie
moż li wo ści współ pra cy róż nych sys te mów
i pod mio tów ra tow ni czych. Po wsta ją ba rie -
ry or ga ni za cyj ne, szcze gól nie pod czas pro -
wa dze nia ak cji na du żą ska lę oraz dzia łań
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Wspól no ta czy nów i  
Pu bli ku je my frag men ty wy stą pie nia
gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go, 
wy gło szo ne go pod czas uro czy sto ści
Cen tral nych Ob cho dów Dnia Stra ża ka

P

Dzień Strażaka, jak co roku, daje nam szczególne
powody do refleksji nad pojęciem służby. To słowo

często uzasadnia indywidualne wybory i czyny. 



z za kre su róż nych dzie dzin ra tow nic twa.
W związ ku z tym in ten sy fi ku je my pra ce
nad pro jek tem no wej re gu la cji, któ ra
zin te gru je wszyst kie funk cjo nu ją ce
obec nie sys te my ra tow ni cze. 

Ure gu lo wa nie ma udo sko na lić pro wa -
dze nie przez róż ne pod mio ty wspól nych,
wie lo dzie dzi no wych ak cji ra tow ni czych,
m.in. po przez okre śle nie re la cji po mię dzy
pod mio ta mi ra tow ni czy mi oraz kom pe ten -
cji w za kre sie kie ro wa nia ak cja mi i dzia ła -
nia mi ra tow ni czy mi w po szcze gól nych
ob sza rach ra tow nic twa. 

2018 r. do świad czył stra ża ków tak trud -
ny mi zda rze nia mi, jak ka ta stro fy bu dow la -
ne w Mir sku, So snow cu i Po zna niu, a tak że
roz sz czel nie nie ga zo cią gu w Mu ro wa nej
Go śli nie. Pań stwo wa Straż Po żar na w ubie -
głym ro ku zma ga ła się rów nież z po ża ra mi
wy sy pisk, skła do wisk i sor tow ni od pa dów.
W związ ku z tym pro ble mem zno we li zo wa -
no usta wę o od pa dach po przez roz sze rze -
nie nad zo ru Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz wy po sa że nie jej or ga nów w no we na -
rzę dzia praw no -ad mi ni stra cyj ne.

2018 r. był okre sem wzmo żo nej służ by
wszyst kich stra ża ków za an ga żo wa nych
w za bez pie cze nie du żych przed się -
wzięć – im prez ma so wych na te re nie kra ju,
przede wszyst kim zlo tu z oka zji 100-le cia
Związ ku Har cer stwa Pol skie go na Wy spie
So bie szew skiej oraz ogól no pol skich ob -
cho dów 100-le cia od zy ska nia nie pod le gło -
ści. Ta ką im pre zą był też Szczyt Kli ma tycz ny
CO P24. To wy da rze nia, któ rych for mat wy -
ma gał szcze gól ne go za an ga żo wa nia Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej na po zio mie
pre wen cyj nym, ope ra cyj nym oraz lo gi -
stycz nym. 

Pań stwo wa Straż Po żar na jest tak że go -
to wa do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych
oraz ra tow ni czo -ga śni czych po za gra ni ca -
mi Pol ski. Przy kła dem ta kiej mię dzy na ro do -
wej ak cji ra tow ni czej w ra mach Unij ne go
Me cha ni zmu Ochro ny Lud no ści jest po moc
udzie lo na Szwe cji w lip cu ubie głe go ro ku. 

W dzia ła niach tych uczest ni czy ły dwa
mo du ły ra tow ni cze do ga sze nia po ża rów
la sów z zie mi przy uży ciu po jaz dów ra tow -
ni czo -ga śni czych, skła da ją ce się ze 139 stra -
ża ków i 44 po jaz dów. Dwu ty go dnio wa

ak cja pol skich stra ża ków spo tka ła się z du -
żym uzna niem stro ny szwedz kiej.

Chcę tu pod kre ślić, że z du mą pre zen tu -
je my or ga ni za cję kra jo we go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go oraz je go moż li wo ści
na szym za gra nicz nym part ne rom. Rów nież
w ten spo sób bu du je my wi ze ru nek na sze -
go kra ju – otwar te go na świat, po zba wio -
ne go kom plek sów i sku tecz nie dzia ła ją-
ce go, tak że w dzie dzi nach zwią za nych
z sze ro ko po ję tym bez pie czeń stwem. Na -
szym atu tem jest wła sny do ro bek w za kre -
sie tak ty ki i or ga ni za cji dzia łań ra tow-
ni czych oraz two rze nia i wy ko rzy sty wa nia
wy spe cja li zo wa nych kom po nen tów ra tow -
ni czych. 

Na le ży wspo mnieć, że pol skie ra tow nic -
two sta no wi in te gral ny ele ment po nadna -
ro do wych struk tur bez pie czeń stwa. Pol scy
ra tow ni cy są zdol ni do nie sie nia po mo cy
w ra mach róż nych or ga ni za cji i me cha ni -
zmów, speł nia jąc przy tym naj wyż sze mię -
dzy na ro do we stan dar dy ja ko ści.

Do dam, że nasz udział w tych sys te -
mach, obok umów i po ro zu mień z pań -
stwa mi ościen ny mi, sta no wi do dat ko we
gwa ran cje bez pie czeń stwa po wszech ne go
Rze czy po spo li tej. 

W ob li czu współ cze snych za gro żeń mo -
że my udzie lić wspar cia, a tak że li czyć na
po moc ze stro ny są sia dów. Moż li wość
świad cze nia po mo cy ra tow ni czej po za wła -
sny mi gra ni ca mi jest do brym pra wem
państw no wo cze snych i cy wi li za cyj nie roz -
wi nię tych. Jest tak że przy wi le jem spraw -
nych i sku tecz nych for ma cji ra tow ni czych,
dys po nu ją cych wy po sa że niem na mia rę
współ cze snych za gro żeń.

W bie żą cym ro ku bę dzie my kon ty nu -
ować pro ces mo der ni za cji Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w ra mach Pro gra mu mo -
der ni za cji. Na le ży pa mię tać, że środ ki 
bu dże to we z te go pro gra mu do 2020 r. bę -
dą prze zna czo ne na mo der ni za cję sprzę tu
i in we sty cje bu dow la ne.

Za mie rza my da lej wzmac niać spo łecz ny
kom po nent kra jo we go sys te mu ra tow ni -
czo -ga śni cze go po przez do fi nan so wy -
wa nie ochot ni czych stra ży po żar nych, za -
rów no tych, któ re są do te go sys te mu włą -
czo ne, jak i funk cjo nu ją cych po za je go
struk tu ra mi.

Z oka zji na sze go świę ta wszyst kim stra -
ża kom, peł nią cym służ bę oraz tym w sta nie
spo czyn ku, jak rów nież pra cow ni kom cy -
wil nym jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej, a tak że człon kom ochot ni czych stra ży
po żar nych skła dam wy ra zy naj wyż sze go
uzna nia i po dzię ko wa nia za ofiar ną, peł ną
za an ga żo wa nia służ bę, pra cę i co dzien ną
dzia łal ność.

Ser decz ne gra tu la cje kie ru ję do tych
z Pań stwa, któ rzy zo sta li awan so wa ni
na wyż sze stop nie służ bo we – nad bry ga -
die ra i młod sze go ka pi ta na oraz uho no ro -
wa ni od zna cze nia mi pań stwo wy mi.

W spo sób szcze gól ny zwra cam się
do ab sol wen tów Szko ły Głów nej Służ by 
Po żar ni czej oraz tych stra ża ków, któ rzy
swo ją co dzien ną służ bą za pra co wa li na
god ność ofi cer ską. Gra tu lu ję wszyst kim
uzy ska nia ty tu łów in ży nie ra i ma gi stra in -
ży nie ra po żar nic twa. Sta nie przed wa mi
wkrót ce no wy za kres obo wiąz ków, któ ry
bę dzie fak tycz nym spraw dzia nem w ro li
do wód ców. Wi ze ru nek i przy szłość Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w du żej mie rze 
za le ży od wa sze go za an ga żo wa nia, po -
świę ce nia jak rów nież wy ko rzy sta nia 
zdo by tej wie dzy. Kie ru jąc się szla chet ną
ideą nie sie nia po mo cy bliź nie mu, bu duj -
cie so lid ny fun da ment pol skie go ra tow-
nic twa. 

Bądź cie za wsze wier ni ślu bo wa niu,
kształ tuj cie swo je cha rak te ry. Bądź cie kre -
atyw ni, a swo ją pra cą, za an ga żo wa niem
i kom pe ten cja mi, któ rych wam nie bra ku -
je, bu duj cie swój au to ry tet. Dbaj cie o etos
na szej służ by w każ dych oko licz no ściach
i w każ dym miej scu jej peł nie nia.
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15maja w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty
apel z okazji Dnia Strażaka, podczas którego wręczono awanse na wyższe stopnie

i stanowiska służbowe oraz odznaczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 
KG PSP. Wręczenia odznaczeń
i awansów dokonał komendant
główny PSP gen. brygadier Leszek
Suski w asyście swoich zastępców:
nadbryg. Tadeusza Jopka, nadbryg.
Marka Jasińskiego i st. bryg.
Arkadiusza Biskupa. Podczas
uroczystości awanse na wyższe
stopnie otrzymało 21 oficerów,
aspirantów i podoficerów, zaś
awanse na wyższe stanowiska
służbowe pięciu funkcjonariuszy.
Wśród awansowanych był nasz

kolega redakcyjny asp. Tomasz
Banaczkowski. 

Złote odznaki „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało
trzech funkcjonariuszy KG PSP, srebrne
czterech, a brązowe dziewięciu.
Za szczególne zaangażowanie podczas
wykonywania obowiązków służbowych
minister spraw wewnętrznych
i administracji przyznał pięciu
funkcjonariuszom nagrody pieniężne. 

Gen. brygadier Leszek Suski
podziękował wszystkim
funkcjonariuszom i pracownikom
cywilnym KG PSP za rzetelną służbę
i zaangażowanie, zaś 162 z nich przyznał
nagrody pieniężne. 

Krzysztof Batorski / KG PSP

– Serdecznie gratuluję wszystkim
strażakom, którzy są bezpośrednimi
uczestnikami procesu wdrażania
bezzałogowych statków powietrznych
w Państwowej straży Pożarnej
– powiedział gen. brygadier Leszek Suski. 

– Jestem przekonany, że będzie on państwu
dobrze służył, znacząco ułatwiając
realizację coraz bogatszego spektrum
zadań PSP na rzecz bezpieczeństwa naszej
ojczyzny i jej obywateli.

Zakup dronów był możliwy dzięki
Programowi modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej

i Służby Ochrony Państwa na lata
2017-2020. Z zapisów ustawy
modernizacyjnej korzysta zarówno PSP,
jak i ochotnicze straże pożarne.

W ramach programu modernizacji 
ze środków Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych
i Administracji oraz
Komendy Głównej
Państwowej Straży
Pożarnej została
przeznaczona kwota
1 mln 523 tys. zł.
na zakup
26 bezzałogowych
statków powietrznych
dla Państwowej Straży
Pożarnej. 11 z nich to
sprzęt poziomu
podstawowego, służący

przede wszystkim do obrazowania terenu
działań z wykorzystaniem kamery
na światło widzialne. 15 bezzałogowych
statków powietrznych to sprzęt poziomu
specjalistycznego. Mają one wiele
dodatkowych możliwości technicznych,
w tym gromadzenie danych z kamery
na światło widzialne i kamery

na podczerwień, a także bieżące
przekazywanie obrazu na urządzenia
zewnętrzne, również w trudnych
warunkach pogodowych.

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane
potocznie dronami, umożliwiają znacznie
szybszą, dokładniejszą i tańszą niż
dotychczas ocenę sytuacji w wielu
zdarzeniach kryzysowych. Pozwalają
w większym zakresie chronić życie
i zdrowie zarówno ratowników, jak
i ratowanych wraz z ich dobytkiem.
Zastosowanie bezzałogowych statków
powietrznych w działaniach ratowniczych
prowadzonych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej jest jednym z wielu
obszarów zwiększania ich efektywności.

Bezzałogowe statki powietrzne 
trafiły do: Komendy Wojewódzkiej PSP
w Olsztynie, Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie, Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu, Szkoły Podoficerskiej PSP
w Bydgoszczy, Komend Miejskich PSP 
we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie,
Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie,
Kielcach, a także Komend Powiatowych
PSP w Świdniku i w Przeworsku.

W imieniu wszystkich podziękowania
na ręce komendanta głównego PSP złożył
komendant Szkoły Aspirantów
w Poznaniu st. bryg. dr Jan Kołdej.
Uroczyste przekazanie nowych nabytków
zakończył pokaz możliwości taktycznych
sprzętu.

TB
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Dzieƒ Stra˝aka w KG PSP

Drony dla jednostek
W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste
przekazanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) jednostkom
organizacyjnym PSP. Umowy oraz sprzęt wręczył komendant główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski w asyście zastępców: nadbryg. Tadeusza Jopka
i st. bryg. Arkadiusza Biskupa.
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Staje się tradycją, że Państwowa Straż
Pożarna uczestniczy w tym

wydarzeniu. Kolejny raz Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
otworzyło podwoje dla tych, którzy chcieli
poznać służby podległe MSWiA lub są ich
sympatykami. Noc Muzeów odbyła się
w MSWiA po raz ósmy. Można było nie
tylko obejrzeć sprzęt i poznać specyfikę
poszczególnych służb mundurowych
podległych MSWiA, ale też sprawdzić
swoją sprawność.

Najwięcej atrakcji przygotowała
Państwowa Straż Pożarna – były to m.in.
namiot dymowy, pneumatyczny tor
przeszkód, skok na poduszkę
pneumatyczną, układanie skrzynek, 
pokaz gaszenia płonącego oleju i pokaz
ratownictwa chemicznego. Ponadto
można było z bliska zobaczyć samochody
PSP, wejść do nich i porozmawiać ze
strażakami, którzy chętnie odpowiadali

na pytania zwiedzających. Najmłodsi
mogli przymierzyć ubranie strażackie
na stoisku przygotowanym przez Szkołę
Główną Służby Pożarniczej. Najbardziej
aktywni otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz upominki, które można było odebrać
na stoisku prewencji społecznej PSP.
Muzyczną atrakcją był
występ Orkiestry
Reprezentacyjnej
Morskiego Oddziału Straży
Granicznej, która wykonała
pokaz musztry paradnej. 

W tegorocznej odsłonie
Nocy Muzeów
w Warszawie, już 16., po raz
pierwszy udział wzięło
także Centrum Edukacji
i Historii Warszawskiej
Straży Pożarnej
zlokalizowane przy
ul. Marcinkowskiego 2

na warszawskiej Pradze Północ.
Zwiedzający mogli obejrzeć wystawy
„Strażacy w drodze do Niepodległości”
oraz „140 lat Praskiego Oddziału
Warszawskiej Straży Ogniowej”.  

Dla najmłodszych uczestników Nocy
Muzeów przygotowano pokazy filmów
edukacyjnych i pokazy z wykorzystaniem
mobilnego symulatora zagrożeń
pożarowych, który pozwala zaznajomić
dzieci z szeregiem zagrożeń pożarowych
w domu, a także ze sposobami, jak tych
zagrożeń uniknąć. 

Marta Wawiórko / KG PSP 

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej
i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO przechodzą w cykl

dwuletni. Kolejny raz ulubiona wystawa strażaków odbędzie się
w Targach Kielce w 2021 r. 

Poprzednie edycje targów branży pożarniczej potwierdziły, 
że Targi Kielce to najlepsze miejsce dla producentów urządzeń,
sprzętu oraz technologii dla jednostek straży pożarnej. Kielecki
ośrodek wystawienniczy chętnie odwiedzili strażacy. Targi Kielce
IFRE-EXPO, w których zakresie branżowym znajdują się między
innymi: sprzęt ratowniczy, gaśniczy, pojazdy pożarnicze – gaśnicze
i specjalne, środki gaśnicze i neutralizujące, wyposażenie ochron-
ne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, w 2018 r.
odwiedziło ponad 5000 zwiedzających z Czech, Słowacji, Angoli,
Niemiec, Ukrainy, Litwy, Danii, Chorwacji, Tanzanii, Japonii i Polski. 

W tegorocznej edycji targów, organizowanej od 6 do 8 czerwca,
swój udział potwierdziły największe firmy z branży, między innymi:
Fire-Max, Rosenbauer Polska, Wawrzaszek, Bezalin, Delta Service
czy Kadimex.

Dynamiczna część IFRE-EXPO to organizowane po raz trzeci
zawody dla jednostek OSP. Rywalizacja sportowa drużyn powoli
staje się już tradycją ostatniego dnia targów pożarniczych
w Kielcach, a atrakcyjne nagrody rzeczowe znacząco wpływają
na stan posiadania zwycięskich jednostek.

Od lat ogromnym zainteresowaniem gości IFRE-EXPO cieszą się

pokazy najmłodszych druhów. Swój udział w tegorocznych
targach potwierdzili już Mali Strażacy ze Stąporkowa.

Tradycyjnie już IFRE-EXPO zostało objęte honorowym
patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Razem z wystawą IFRE-EXPO odbędą się Międzynarodowe Targi
Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Wstęp na targi
jest bezpłatny po rejestracji online lub na miejscu.
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Noc Muzeów 2019
W ostatni weekend maja jak co roku odbyła się Noc Muzeów, czyli
przedsięwzięcie, którego celem jest udostępnianie muzeów, galerii sztuki,
ministerstw i instytucji kultury wszystkim chętnym, bezpłatnie.

Targi IFRE-EXPO po raz trzeci w Targach Kielce
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a te dra Naj święt szej Ma ryi Pan ny (z franc. No tre Da me) – sym -
bol nie tyl ko Pa ry ża, nie tyl ko Fran cji, ale i eu ro pej skiej cy wi li -
za cji. Umiej sco wio na jest na wy spie na Se kwa nie, na zy wa nej

Île de la Cité, w sa mym ser cu Pa ry ża. Dach i igli ca, bądź ina czej mó -
wiąc sy gna tur ka (wie życz ka na skrzy żo wa niu naw), by ły drew nia ne.
Dach ka te dry był wy ko na ny z po nad 1300 ośmiu set let nich dę bów
i po kry ty oko ło 210 t oło wiu. Igli ca rów nież zo sta ła po kry ta tą sub -
stan cją – nie pal ną, acz kol wiek to pią cą się w tem pe ratu rze 327ºC.
Ostat ni po waż ny re mont ko ścio ła miał miej sce oko ło 200 lat te mu.
Wte dy zre kon stru owa no igli cę w ta kim kształ cie, w ja kim moż na by -
ło ją oglą dać do 15 kwiet nia 2019 r. Ka te dra po trze bo wa ła grun tow -
ne go od re stau ro wa nia – na bu dyn ku po ja wia ły się znacz ne pęk nię cia,
stwier dzo no też od pa da nie frag men tów ele wa cji. Re no wa cji wy ma -
ga ły wi tra że, rzeź by, gar gul ce, dach, igli ca i przy po ry. Roz po czę ty
11 kwiet nia te go ro ku re mont w pierw szym eta pie obej mo wał re no -
wa cję igli cy, któ ra mia ła kosz to wać 6,8 mln do la rów. Ca ło ścio wą re -
no wa cję obiek tu wy ce nio no na 169 mln do la rów. 

Po żar
Pierw szy alarm po ża ro wy roz legł się o 18.20, pod czas od pra wia nej

wła śnie mszy świę tej, uci sza jąc księ dza, wier nych i tu ry stów we wnę trzu
ka te dry. Ze bra ni bez pa ni ki opu ści li ko ściół po usły sze niu ko mu ni ka tów
w ję zy ku fran cu skim i an giel skim. Po kil ku mi nu tach świą ty nia by ła pu -
sta. W tym cza sie stra żak nad zo ru ją cy sys tem mo ni to rin gu po ża ro we go
udał się w miej sce wska za ne przez sys tem sy gna li za cji po ża ru, ale nie
stwier dził za gro że nia. Po 23 min za brzmiał ko lej ny alarm. Wte dy pło mie -
nie już by ły wi docz ne i mo gły się swo bod nie roz wi jać, bo wiem ka te dra
nie by ła wy po sa żo na w sys tem sta łych urzą dzeń ga śni czych. 

Ogień po ja wił się w prze strze ni da cho wej oto czo nej rusz to wa -
niem. Bia ły po cząt ko wo dym zmie nił się w czar ny. Pło mie nie bar dzo
szyb ko roz prze strze ni ły się na ca łą wy so kość mie rzą cej 96 m igli cy.
W cią gu go dzi ny ogień ob jął rów nież znacz ne po ła cie da chu. Wkrót -
ce po tem wy pa lo na igli ca, wa żą ca przed po ża rem oko ło 750 t, zła ma -
ła się. Nie za trzy ma ła jej prze pa lo na kon struk cja da chu, więc prze bi ła
skle pie nie ka te dry i ru nę ła do wnę trza. 

MAJ  2019 /14

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Ocalenie sym bo lu
Na wieść o pożarze katedry Notre Dame nie tylko Francuzi wstrzymali

oddech. Z całego świata płynęły słowa współczucia, deklaracje jedności,
a także wyrazy uznania dla paryskich strażaków, ich profesjonalizmu

i odwagi podczas działań. Jak najbardziej zasłużone.
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Ogień prze su wał się po da chu po cząt ko wo w kie run -
ku pół noc nym i po łu dnio wym, a póź niej rów nież we
wschod nim i za chod nim. To za spra wą po ry wi ste go,
zmien ne go wia tru o pręd ko ści na wet do 35 km/h. Przez
ko lej ne czte ry go dzi ny pło mie nie ob ję ły cał ko wi cie
drew nia ny dach na wy głów nej i na wy po przecz nej. 
Po żar nie roz prze strze nił się na da chy naw bocz nych, bę -
dą cych osob ny mi kon struk cja mi, opar ty mi na wła snych
mu rach. 

Kłę by dy mu i za pach spa lo ne go drew na się ga ły już
da le ko po za cen trum fran cu skiej sto li cy. 

Ak cja ga śni cza
War to nad mie nić, że pa ry ska straż po żar na [wię cej

o niej na są sied nich stro nach – przyp. red.] w ubie głym
ro ku szko li ła się dwu krot nie na wy pa dek po ża ru ka te dry No tre Da me.
Ćwi cze nia sku pia ły się na ra to wa niu, ochro nie dzieł sztu ki i re li kwii
z wnę trza ko ścio ła. Po żar sta no wił swo isty spraw dzian wie dzy i umie -
jęt no ści zdo by tych pod czas szko leń. Czy pa ry scy stra ża cy zda li ten
trud ny eg za min?

Alar mo wa nie sił
Pierw sze za stę py przy by ły na miej sce zda rze nia w nie speł na

10 min od zgło sze nia. Już w dro dze do po ża ru stra ża cy zda wa li so bie
spra wę z trud no ści, ja kie bę dą to wa rzy szyć tej ak cji ga śni czej, jak np.
wą skie ulicz ki, gę sta za bu do wa, po bli ski park, cen ne dzie ła sztu ki we -
wnątrz, wie le trud no  do stęp nych miejsc, śre dnio wiecz ne wą skie, spi -
ral ne i wy so kie klat ki scho do we. Na szczę ście bu dy nek nie był im ob cy,
a pod czas ak cji ga śni czej dys po no wa li pla na mi obiek tu, co by ło bar -
dzo przy dat ne po okre śle niu prio ry te tów przez do wód cę. Usta lo no je
w na stę pu ją cej ko lej no ści: ewa ku acja osób trze cich z miej sca za gro -
że nia, ra tu nek bez cen nych dzieł sztu ki, wal ka z ogniem. 

W nie speł na pół go dzi ny od za alar mo wa nia na miej scu zda rze nia
by ło pra wie 100 stra ża ków. Prą dy ga śni cze po da no po 20 min
od pierw sze go zgło sze nia. Za dys po no wa ne w pierw szej fa zie po ża ru
pod no śni ki hy drau licz ne (32 m) le d wo się ga ły jed nak prą da mi wo dy
do pło ną ce go da chu ka te dry. Spro wa dzo no więc czte ry 42-me tro we
pod no śni ki hy drau licz ne z Wer sa lu, prze zna czo ne do ochro ny tam -
tej sze go pa ła cu. Sa mo cho dy ga śni cze usta wio no od pół noc nej, po -
łu dnio wej i za chod niej stro ny bu dyn ku, czy li w miej scach, gdzie by ło
to moż li we. Prą dy ga śni cze by ły po da wa ne rów nież z bu dyn ku są sia -
du ją ce go z ka te drą. 

Spo so by po da wa nia wo dy
Fran cu scy stra ża cy do sko na le zda wa li so bie spra wę, z jak wraż li -

wą kon struk cją ma ją do czy nie nia. Łu ko we skle pie nia ka te dry wy -
ko na no tech ni ką mu ro wą z ocio sa nych blo ków wa pien nych,
utrzy mu ją cych się na za sa dzie wza jem ne go opar cia, bez żad nych
wzmoc nień kon struk cyj nych. Je dy ną ich osło ną od gó ry by ła war -
stwa za pra wy, za cią gnię ta na gład ko, któ ra skru sza ła z upły wem cza -
su. Wie dzie li, że przy ta kim skle pie niu obiek tu ko niecz ne jest
po da wa nie prą dów roz pro szo nych, a nie zwar tych. Skraj nie nie po -
żą da ne by ło by za la nie stro pu ka te dry, a tym sa mym je go ob cią że -
nie i znisz cze nie. Ce lem po da wa nia środ ka ga śni cze go by ła więc
wal ka z tem pe ra tu rą pło mie ni.

Pod czas ga sze nia ka te dry No tre Da me licz ba prą dów ga śni czych
wa ha ła się od 10 do 15. Co praw da za po trze bo wa nie by ło o sto kroć

więk sze, ale nie po zwa la ło na to umiej sco wie nie i oto cze nie bu dyn -
ku, jak rów nież wraż li wość jego kon struk cji. Na uzna nie za słu gu je in -
ży nier skie po dej ście fran cu skich stra ża ków, któ rzy okre śli li ilość
ma te ria łu pal ne go na 6500 m3, a war tość ener ge tycz ną te go pa li wa
na 2200 MW. W prze ło że niu na wy obra żal ny przy kład moż na po wie -
dzieć, że by ła to rów no war tość 500 in ten syw nych po ża rów do mów
jed no ro dzin nych, gdy po ten cjał grzew czy każ de go z nich wy no si
od 3 do 5 MW.

Wy spa, na któ rej stoi ka te dra, ma za le d wie czte ry hy dran ty. Naj -
bliż szy dzie li od ko ścio ła 200 m, a po zo sta łe – 500 m. Stra ża cy mie li
świa do mość, że ko niecz ne jest roz sta wie nie ło dzi na Se kwa nie, by do -
star czyć na miej sce dzia łań du że ilo ści wo dy. Po słu ży ły do te go dwie
ło dzie ra tow ni cze. Li nie ga śni cze by ły spra wia ne z za sto so wa niem
mo bil nych zwi ja deł wę żo wych oraz wę ży zwi nię tych w har mo nij kę
w prze zna czo nych do te go ce lu ze sta wach wę żo wych. 

Wspar cie tech nik ga śni czych
Kie dy igli ca prze bi ła dach i ru nę ła do wnę trza ka te dry, ra tow ni cy

by li w środ ku. Je den ze stra ża ków zo stał ran ny. Przez otwór w stro pie
za czął ka pać ołów, któ rym po kry ty był da ch i igli ca. Do wód ca pod jął
de cy zję o wy co fa niu za ło gi z wnę trza ka te dry, a do środ ka zo stał
wpro wa dzo ny Co los sus – mo bil ny, wo do od por ny, ognio od por ny ro -
bot o ma sie 500 kg. Moż na nim ste ro wać do 500 m za po mo cą fal ra -
dio wych. Wy daj ność za mon to wa ne go na nim dział ka wy no si
po nad 40 l/s. Ro bot miał za za da nie za po biec roz prze strze nia niu się
ognia we wnątrz ko ścio ła i chło dzić strop. Nad obiek tem krą ży ły też
dro ny i śmi gło wiec. Te pierw sze, wy po sa żo ne w ka me ry ter mo wi zyj -
ne, śle dzi ły roz prze strze nia nie się pło mie ni. Oka za ło się to bar dzo
przy dat ne w ko ry go wa niu miej sca na tar cia prą dów ga śni czych. 

Obro na wież i rusz to wa nia
Kie dy wia do mo już by ło, że ura to wa nie da chu jest nie moż li we, za -

miar tak tycz ny po le gał na obro nie tych czę ści bu dyn ku, któ re nie zo -
sta ły za ję te przez pło mie nie. Przede wszystkim chro nio ne by ły przez
in ten syw ne chło dze nie prą da mi roz pro szo ny mi wie że i rusz to wa nie,
wa żą ce oko ło 500 t. Upa dek rusz to wa nia mógł mieć tra gicz ne skut ki. 

Miej sce dzia łań zo sta ło po dzie lo ne na czte ry od cin ki bo jo we,
w tym je den we wnątrz ka te dry. Łącz ność ra dio wa od by wa ła się
na jed nym ka na le, tak że by wszy scy uczest ni cy wie dzie li, co dzie je się
na każ dym z od cin ków.

Oko ło 21.00 na stą pił ko lej ny mo ment kry tycz ny. Pło mie nie się ga -
ły dzwon ni cy. De cy zja pod ję ta przez do wód cę by ła ry zy kow na.



20 stra ża ków, na ra ża jąc swo je zdro wie i ży cie, we szło do dwóch wież.
Po da wa li prą dy ga śni cze na pło ną cy dach, aby chro nić dzwon ni ce.
Po 23.00 szef pa ry skiej stra ży po żar nej oświad czył, że bliź nia cze
dzwon ni ce ka te dry zo sta ły ura to wa ne. 

Wy ni ki ak cji
Po 10 godz. nie by ło już wi docz nych pło mie ni. W ak cji ga śni czej

bra ło udział po nad 400 stra ża ków, oko ło 30 sa mo cho dów ra tow ni -
czo -ga śni czych. Na miej scu dzia łań ze stra żą po żar ną współ dzia ła po -
li cja. 100 spo śród 400 stra ża ków ra to wa ło cen ne do bra kul tu ry. Dzię ki
prze ćwi czo nej ewa ku acji za gro żo nych przed mio tów oko ło 90% z nich
zo sta ło ura to wa nych i prze nie sio nych do ra tu sza. Oca lo no m.in. zło te
i srebr ne kie li chy, świecz ni ki, trzy na sto wiecz ną lnia ną tu ni kę i ko ro -
nę cier nio wą Je zu sa. Uszko dzo ne zo sta ły m.in. czte ry z naj więk -
szych XVII i XVIII-wiecz nych ob ra zów przed sta wia ją cych sce ny 
z ży cia apo sto łów. 

Do bre ra dy i do bre prak ty ki
Sze ro kim echem od bi ło się sfor mu ło wa ne przez pre zy den ta Sta -

nów Zjed no czo nych we zwa nie do ga sze nia obiek tu przy wy ko rzy sta -
niu sa mo lo tów ga śni czych. Ow szem, zrzut ogrom nych ilo ści wo dy jest
sku tecz nym spo so bem wal ki, ale z wiel ko po wierzch nio wy mi po ża ra -
mi la sów. W przy pad ku bu dyn ku w cen trum mia sta – nie ko niecz nie.
Co wię cej, mógł by spo wo do wać za wa le nie się stro pu, a więc i ścian
oraz przy pór bu dyn ku. Ma to ści sły zwią zek z kon struk cją bu dyn ków
go tyc kich, w któ rych cię żar skle pie nia o du żej roz pię to ści i znacz nej
wy so ko ści roz kła da się na fi la ry we wnętrz ne i przy po ry ze wnętrz ne.
Zrzut wo dy z jed ne go sa mo lo tu ga śni cze go Ca na da ir jest po rów ny -
wal ny ze zrzu ce niem na ka te drę 3 t be to nu z pręd ko ścią 250 km/h. 

Stra ża cy pro wa dzi li dzia ła nia we współ pra cy z ar chi tek ta mi za byt -
ków, cze go efek tem jest nie za la nie bu dyn ku. Do sta no wi ska do wo -
dze nia przy był rów nież eme ry to wa ny funk cjo na riusz fran cu skiej
stra ży po żar nej, bę dą cy pio nie rem no wej dzie dzi ny w szko le niu stra -
ża ków. To pro jek to wa nie ope ra cyj ne. Ofi cjal nie funk cjo nu je od
2010 r. Szko le nie trwa kil ka dni i obej mu je za ję cia za rów no teo re tycz -
ne, jak i prak tycz ne w te re nie, a po le ga na ry sun ko wym ob ra zo wa niu
te re nu ak cji. Mi sją ry sow ni ka jest wy ko na nie szki cu miej sca zda rze nia
w trzech wy mia rach na ty le przej rzy ście, aby po ka zać pro ble ma ty kę
zda rze nia. Szki cow nik nie ga si po ża rów, lecz bie rze czyn ny udział
w roz wią zy wa niu pro ble mów i wy my śla niu spo so bu za że gna nia za -
gro że nia. Przy po ża rze ka te dry wy ko nał on kil ka szki ców, któ re uła -
twi ły zro zu mie nie roz wo ju po ża ru i po zwo li ły na skie ro wa nie sił
i środ ków do wal ki z ży wio łem w od po wied nie miej sca. 

Przy czy na po ża ru 
Przy czy na po ża ru nie zo sta ła jesz cze jed no znacz nie okre ślo na. 

Pra wie 50 fran cu skich śled czych za czę ło ba dać ka te drę No tre Da me
25 kwiet nia. Wcze śniej nie by ło to moż li we ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa. Roz pa try wa nych jest kil ka moż li wo ści, m.in. zwar cie elek trycz -
ne w po bli żu igli cy, bądź też za pró sze nie ognia przez pra cow ni ków
re mon tu ją cych ka te drę. Ba da cze sku pia ją się na ze zna niach i prze słu -
cha niach. Nie wąt pli wie trud nym za da niem oka że się ze bra nie ma te -
ria łu do wo do we go, a pro ces do cho dze nio wy bę dzie dłu gi i zło żo ny,
choć fakt pro wa dze nia prac re mon to wych i dwu krot ny alarm po ża -
ro wy zda ją się wska zy wać praw do po dob ną przy czy nę zda rze nia. 

mł. kpt. Re na ta Gol ly peł ni słu˝ b´ w KG PSP
Literatura dost´pna u autorki

ie jest to bo wiem for ma cja „cy wil na” – miej ska czy pań -
stwo wa. BSPP to wy dzie lo na bry ga da fran cu skich wojsk
lą do wych (Armée de ter re), re ali zu ją ca na te re nie sto li cy

i przy le głych do niej de par ta men tów te sa me za da nia, któ re na po -
zo sta łym ob sza rze kra ju le żą w ge stii 97 or ga ni za cji o na zwie De par -
ta men tal na Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza (SDIS). Ko men dan tem
stra ży jest od 1 wrze śnia 2017 r. ge ne rał dy wi zji Je an -Clau de Gal let.
Bry ga da nie pod le ga ope ra cyj nie do wódz twu sił lą do wych, a pa ry -
skie mu pre fek to wi po li cji (pion MSW). Oprócz pa ry skiej bry ga dy we
Fran cji funk cjo nu je jesz cze jed na zmi li ta ry zo wa na straż po żar na za -
bez pie cza ją ca te ren nie na le żą cy do sił zbroj nych – jest to Ba ta lion
Stra ży Po żar nej Ma ry nar ki Wo jen nej, od po wie dzial ny za ochro nę
naj więk sze go por tu i dru gie go co do wiel ko ści mia sta w kra ju – Mar -
sy lii. 

Co istot ne, za kres za dań fran cu skich stra ża ków jest roz sze rzo ny
wzglę dem te go, do ja kie go je ste śmy przy zwy cza je ni w Pol sce. 
Sa peurs -pom piers są bo wiem krę go słu pem sze ro ko ro zu mia ne go 
ra tow nic twa me dycz ne go – ob sa dza ją nie tyl ko po jaz dy ra tow ni -
czo -ga śni cze i spe cjal ne, ale tak że am bu lan se. Służ bę w stra ży peł -
nią też m.in. pie lę gniar ki i le ka rze – spe cja li ści me dy cy ny ra tun ko wej.
Stra żac kie ka ret ki (z ob sa dą skła da ją cą się z trzech, czte rech stra ża -
ków -ra tow ni ków) ozna czo ne są ja ko VSAV – co w bez po śred nim 
tłu ma cze niu ozna cza po jazd ra tow ni czy i po mo cy ofia rom. Od po -
wied ni kiem na szych ze spo łów spe cja li stycz nych w Pa ry żu są am bu -
lan se re ani ma cyj ne, w któ rych ob sa dzie znaj du je się le karz,
pie lę gniar ka oraz kie row ca -ra tow nik. Fran cu ska straż po żar na udzie -
la po mo cy me dycz nej przed szpi tal nej w 79% na głych przy pad ków.
Obok stra ży obo wiąz ki ta kie peł ni rów nież ba zu ją ca na sie ci szpi ta li
służ ba SAMU/SMUR i pry wat ni ope ra to rzy. 

BSPP mo że po szczy cić się po nad dwu stu let nią tra dy cją. Jej po -
przed nik – wów czas jesz cze ba ta lion – zo stał po wo ła ny do ży cia 
de kre tem ce sa rza Na po le ona Bo na par te z 18 wrze śnia 1811 r. 
Bez po śred nim im pul sem do po wie rze nia ochro ny prze ciw po ża ro -
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wej sto li cy woj sku był tra gicz ny po żar w am ba sa dzie Au strii w lip -
cu 1810 r., któ ry po wstał w trak cie przy ję cia na cześć sa me go ce sa -
rza i je go mał żon ki. Mi mo upły wu cza su, wo jen i zmian ustro ju
pań stwa ochro na prze ciw po ża ro wa mia sta przez dwa ko lej ne stu -
le cia po zo stawa ła w rę kach woj ska. W 1866 r. jed nost ka uzy ska ła
ran gę puł ku, a nie co po nad sto lat póź niej, w 1967 r. – bry ga dy. 
Tę ostat nią zmia nę spo wo do wa ła ko niecz ność wy sta wie nia więk -
szych sił i środ ków w ce lu za bez pie cze nia ob sza ru tzw. ma łej ko ro -
ny, czy li trzech ota cza ją cych Pa ryż de par ta men tów, co by ło wy-
ni kiem re for my ad mi ni stra cyj nej i roz sze rze nia ob sza ru ope ra cyj ne go.

Mot tem BSPP jest „Sau ver ou périr” („ura to wać al bo zgi nąć”), co
ma pod kre ślać po świę ce nie stra ża ków w ra to wa niu ży cia. Ta de wi -
za sta ła się rów nież ty tu łem opar te go na fak tach fil mu fa bu lar ne go
o mło dym pa ry skim stra ża ku z 2018 r. Nie ste ty zo sta ła ona w tym
wy pad ku nie wła ści wie prze tłu ma czo na ja ko „Oca lić i zgi nąć”, co
kom plet nie wy pa czy ło jej pier wot ne zna cze nie.

Pa ry ska bry ga da w licz bach
Obec nie BSPP ob słu gu je te ren o po wierzch ni 760 km2, któ ry za -

miesz ku je 6,8 mln osób. Da je to śred nią gę stość za lud nie nia nie -
mal 9 tys. osób na ki lo metr kwa dra to wy. Re jon ope ra cyj ny obej mu je
mia sto Pa ryż (ok. 2,2 mln miesz kań ców), a tak że trzy oka la ją ce go
de par ta men ty: Se ine -Sa int -De nis, Hauts -de -Se ine i Val -de -Mar ne,
two rzą ce ma łą ko ro nę (pe ti te co uron ne), swe go ro dza ju we wnętrz -
ny pier ścień więk szej aglo me ra cji pa ry skiej.

W ce lu za pew nie nia od po wied niej do za gro żeń i wiel ko ści ob -
sza ru chro nio ne go dys lo ka cji sił i środ ków BSPP utrzy mu je 71 jed -
no stek ra tow ni czo -ga śni czych (cen tres de se co urs et d'in cen die), dwie
jed nost ki rzecz ne (cen tres de se co urs na uti qu es) na Se kwa nie oraz
trzy spe cja li stycz ne jed nost ki CBRN (cen tres de se co urs NRBC). 

BSPP po dzie lo na jest na sześć grup: gru py od 1 do 3, ra tow ni czo -
-ga śni cze, za bez pie cza ją trzy sek to ry ope ra cyj ne, czwar ta gru pa jest
gru pą wspar cia i zaj mu je się ra tow nic twem wy so ko ścio wym, wod -
nym i wod no -nur ko wym, a tak że dzia ła nia mi z za kre su CBRN i USAR.
Co cie ka we, wy dzie lo ne jed nost ki czwar tej gru py za bez pie cza ją dwa
obiek ty po za Pa ry żem: Cen trum Ko smicz ne w Gu ja nie Fran cu skiej
oraz po li gon ra kie to wy w Bi scar ros se, na atlan tyc kim wy brze żu 
Fran cji. Pią ta gru pa to gru pa ad mi ni stra cyj no -kwa ter mi strzow ska,
a szó sta od po wie dzial na jest za szko le nie.

Pod sta wo wy per so nel bry ga dy to nie co po nad 8500 żoł nie rzy -
-stra ża ków w czyn nej służ bie. Mo że ich wes przeć 350 re zer wi stów
oraz 300 cy wil nych wo lon ta riu szy. Opar cie BSPP na woj sku spra wia,
że jest to or ga ni za cja bar dzo mło da: śred ni wiek czyn nych stra ża -
ków wy no si je dy nie 28 lat, co ma w za ło że niu gwa ran to wać ich jak
naj więk szą dys po zy cyj ność, ope ra tyw ność i spraw ność. Ma to jesz -
cze je den sku tek: aż 70% za ło gi w 2017 r. po cho dzi ło spo za re gio nu
sto łecz ne go (Île -de -Fran ce). Wie lu z pa ry skich stra ża ków jest jed no -
cze śnie ochot ni ka mi w swo ich ro dzin nych stro nach. Ich co dzien -
na służ ba nie róż ni się na to miast spe cjal nie od eu ro pej skie go
stan dar du – w po dzia le bo jo wym pra cu ją w sys te mie zmia no -
wym 24/48.

Za przyj mo wa nie zgło szeń na nu me ry alar mo we 18 i 112 i kie ro -
wa nie si ła mi i środ ka mi opo wia da cen trum ope ra cyj ne (cen tre opéra -
tion nel, CTA), ob sa dzo ne przez 300 osób – stra ża ków i per so nel
me dycz ny – zaj mu ją cych od po wied nio 30 i 13 sta no wisk dys po zy -
tor skich. Od 2009 r. BSPP wy ko rzy stu je sys tem cy fro wej łącz no ści 
ra dio wej An tarès.

W 2017 r. pa ry scy stra ża cy wy jeż dża li do ak cji aż 502 438 ra zy,
przy czym 80,8% sta no wi ły in ter wen cje czy sto me dycz ne. Po ża ry
sta no wią za le d wie 2,9% wy jaz dów – choć ich licz ba, 14 480, na dal
jest im po nu ją ca. Ko lej ne 5% to wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, a 6,5% wy -
jaz dów do ty czy ło spraw dze nia lub roz po zna nia za gro żeń (przede
wszyst kim alar mów z mo ni to rin gu). Śred ni czas do jaz du pierw sze -
go za stę pu BSPP na miej sce zda rze nia to 7 min 10 s.

Alar my fał szy we sta no wi ły 1,2%. W tym miej scu na le ży za zna -
czyć, że waż ną ro lę w od fil tro wy wa niu zgło szeń od gry wa ją ope ra -
to rzy nu me ru alar mo we go 18/112. Pa ry ska bry ga da pro wa dzi
obec nie kam pa nię w me diach spo łecz no ścio wych, zwra ca jąc uwa -
gę, że około po ło wy z po nad mi lio na zgło szeń te le fo nicz nych wpły -
wa ją cych co ro ku do CTA nie do ty czy zda rzeń wy ma ga ją cych
in ter wen cji BSPP. 

Am bu lans, czy ga śni czy – a cze mu nie dwa
w jed nym?
Spe cy ficz nym, ty po wo pa ry skim wy na laz kiem jest sa mo chód

PS/PSE (Pre mier -Se co urs Éva cu ation – sa mo chód pierw szej po mo -
cy/ewa ku acji), czy li hy bry da am bu lan su i sa mo cho du ga śni czego.
W wy pad ku tej kon struk cji po su nię to się znacz nie da lej niż w po jaz -
dach opar tych na ana lo gicz nym za ło że niu uży wa nych w nie miec -
kim Es sen czy ostat nio przez HaZS na Sło wa cji. W dwóch ostat nich
przy pad kach ma my do czy nie nia z am bu lan sa mi o pod wyż szo nym
to na żu, prze wo żą cy mi mi ni mal ną ilość sprzę tu ra tow ni cze go i/lub
ga śni cze go. PSE jest czymś zgo ła in nym: to peł no wy mia ro wy sa mo -
chód ga śni czy, któ ry oprócz ka bi ny bry ga do wej, zbior ni ka wo dy
o poj. 930-1000 l (ukry te go pod pod ło gą), au to pom py o wy daj no -
ści 1000-1500 l/min przy ci śnie niu 15 bar, skry tek na sprzęt, ze sta -
wu dra bin ra tow ni czych i zwi ja deł wę żo wych ma w za bu do wie
wy dzie lo ny prze dział me dycz ny, po dob ny do tych sto so wa nych
w ka ret kach ty pu kon te ne ro we go. Zaj mu je on oko ło dwóch trze -
cich ob ję to ści za bu do wy. Mo że słu żyć za rów no do udzie le nia po -
mo cy na miej scu zda rze nia, jak i do trans por tu po szko do wa ne go. 

Pro du cen tem pod wo zia jest Re nault (12-to no wy mo del Mi dlum),
a za bu do wy Si des. Ta ostat nia fir ma wy pro du ko wa ła zresz tą rów nież
trzy z czte rech po przed nich ge ne ra cji PSE, ewo lu ują cych nie prze -
rwa nie od 1984 r. Obec nie uży wa ne czwar ta i pią ta ge ne ra cja to
znacz ny krok na przód wzglę dem star szych wer sji – wcze śniej część

Jed nost ka stra ży po żar nej na pla cu La cham be au die w Pa ry żu
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za ło gi i sprzę tu (np. apa ra ty po wietrz ne) prze wo żo no w czę ści prze -
zna czo nej rów nież dla pa cjen ta, co ne ga tyw nie wpły wa ło na ich hi -
gie nę. Od 2001 r. (czwar ta ge ne ra cja) prze dział me dycz ny jest ści śle
od dzie lo ny za rów no od ka bi ny za ło gi, jak i od skry tek na sprzęt po -
żar ni czy.

In ne po jaz dy pa ry skich stra ża ków
Oczy wi ście BSPP dys po nu je rów nież sa mo cho da mi ty po wo ga -

śni czy mi śred ni mi (ty pu PST, FPT, FA, FM – o róż nej po jem no ści
zbior ni ka wo dy i wy daj no ściach au to pomp) i trzy osio wy mi cięż ki -
mi (FMOGP – Fo ur gon Mousse Gran de Pu is san ce, sa mo chód wod no -
-pia no wy z au to pom pą du żej wy daj no ści). To wła śnie na nich
(przede wszyst kim GBA o zwięk szo nej wy daj no ści ty pu FA i GCBA)
spo czę ła od po wie dzial ność za prze tła cza nie wo dy w trak cie po ża -
ru ka te dry No tre  Da me. BSPP dys po nu je tak że pew ną licz bą te re no -
wych sa mo cho dów ga śni czych do ga sze nia po ża rów w te re nie
otwar tym, na obrze żach re jo nu ope ra cyj ne go.

W par ku ma szy no wym BSPP nie bra ku je rów nież róż nych ro dza -
jów sa mo cho dów spe cjal nych – ra tow nic twa dro go we go, tech nicz -
ne go, che micz ne go, wy so ko ścio we go, no śni ków kon te ne rów,
do wo dze nia i łącz no ści, wspar cia me dycz ne go. Po nad to bry ga da
mo że li czyć na wspar cie dwóch wie lo za da nio wych śmi głow ców 
EC-145 Obro ny Cy wil nej. 

Co cie ka we, oprócz stan dar do wych pod no śni ków i dra bin au to -
ma tycz nych z ko sza mi BSPP użyt ku je do dziś dra bi ny na pod wo ziach
sa mo cho do wych bez ko sza, i to czę ścio wo z tzw. ste ro wa niem se -
kwen cyj nym. W prze ci wień stwie do dra bin au to ma tycz nych dra bi -
ny se kwen cyj ne mo gą jed no cze śnie wy ko ny wać ruch tyl ko w jed nej
płasz czyź nie (pod no sze nie/ob ni ża nie, ob rót lub wy su wa nie/skła da -
nie). Ogra ni cza to nie bez pie czeń stwo za ha cze nia o prze szko dy
w cia snej, miej skiej za bu do wie Pa ry ża. Re zy gna cja z ko szy umoż li -
wia na to miast m.in. uży cie ich ja ko pod par tych do pro wa dze nia
ewa ku acji cią głej bądź bez po śred nie go wpro wa dze nia ra tow ni ków
do po miesz czeń. 

Wszyst kie po jaz dy ra tow nic twa wy so ko ścio we go ma ją jed nak
jed ną ce chę wspól ną: ich wy so kość ra tow ni cza oscy lu je w gra ni -

cach 30 m. Na co dzień nie jest to pro ble mem, ja ko że więk szość za -
bu do wy sa me go Pa ry ża nie prze kra cza 20-30 m wy so ko ści. W przy -
pad ku po ża ru ka te dry No tre Da me to ogra ni cze nie wy mu si ło
ścią gnię cie więk sze go pod no śni ka (SH-46) z jed nost ki w Wer sa lu,
na te re nie de par ta men tu Yve li nes (ok. 20 km od miej sca zda rze nia). 

Cha rak te ry stycz nym ele men tem wy po sa że nia pa ry skiej stra ży są
nie wiel kie ku try po żar ni cze, mo gą ce wy ko ny wać za rów no dzia ła nia
ga śni cze, jak i ra tow ni cze. Zo sta ły wy ko rzy sta ne przy po ża rze No tre
Da me, do star cza jąc wo dę bez po śred nio z Se kwa ny. Przy kła do wo
ku ter Île de la Cité (ochrzczo ny no ta be ne na cześć wy spy, na któ rej
stoi ka te dra) mo że po dać wo dę za po mo cą pom py o wy daj no -
ści 4000 l/min przy ci śnie niu 10 bar na: czte ry na sa dy tłocz -
ne 100 mm, li nię szyb kie go na tar cia oraz sta cjo nar ne dział ko
wod no -pia no we o wy daj no ści 2000 l/min. Moż li wość po da nia pia -
ny za pew nia zbior nik środ ka pia no twór cze go o po jem no ści 400 l.

Zdal nie ste ro wa ni po moc ni cy
Od po ło wy 2018 r. BSPP dys po nu je trze ma ro bo ta mi Co los sus.

Je den z tych po jaz dów zo stał uży ty w trak cie ak cji w No tre Da -
me – wpro wa dzo no go do wnę trza uszko dzo ne go bu dyn ku, by po -
dać prąd wo dy z po zy cji, któ ra nie by ła by bez piecz na dla stra ża ków
z po wo du ry zy ka dal sze go za wa le nia się skle pie nia. Każ dy z trzech
eg zem pla rzy ma gą sie ni co we pod wo zie, po zwa la ją ce na jaz dę m.in.
po gru zach czy scho dach. Ma sa wła sna po jaz du to 500 kg. Wy po sa -
żo ne są m.in. we wcią gar kę, dział ko wod no -pia no we, ka me rę ter -
mo wi zyj ną, czuj ni ki tem pe ra tu ry, naja śni ce. Ist nie je też moż li wość
za mon to wa nia no szy i bu tli z tle nem. 

Ca łość na pę dza elek trycz ny sil nik o mo cy 12 kW. Do bez prze wo -
do we go zdal ne go ste ro wa nia słu ży pul pit z joy stic kiem, ale ist nie je
rów nież moż li wość wy ko rzy sta nia do te go ce lu ta ble tu lub smart -
fo na. Co los su sy są w sta nie cią gnąć za so bą do 200 m na wod nio nej
li nii wę żo wej. Ca ła kon cep cja do sko na le spraw dzi ła się pod czas ak -
cji w No tre  Da me: dzię ki ro bo to wi moż na by ło roz po znać sy tu ację
we wnę trzu ka te dry, a tak że pro wa dzić tam dzia ła nia ga śni cze bez
na ra ża nia ży cia i zdro wia lu dzi.

Ha ków ka wca le nie do la mu sa
Bar dzo cha rak te ry stycz nym ele men tem wy po sa że nia i tak ty ki

dzia łań BSPP jest do dziś dra bi na ha ko wa (échel le à cro chet). W wy -
pad ku tej uży wa nej w Pa ry żu moż li wość za ha cze nia o pa ra pet, po -
ręcz lub in ny ele ment kon struk cyj ny za pew nia ją za krzy wio ne
bocz ni ce o za ostrzo nych koń cach. Jej wa ga to 7,5 kg, a dłu -
gość 4,21 m. Jest to dra bi na prze zna czo na tyl ko dla jed nej oso by.
Wy ko na na jest z alu mi nium – na po cząt ku lat 80. XX w. za stą pi ła
w Pa ry żu drew nia ne ha ków ki. 

Dra bi na ha ko wa sta no wi wy po sa że nie wszyst kich sa mo cho dów
ra tow ni czo -ga śni czych bry ga dy. Uży wa na jest wszę dzie tam, gdzie
nie ma moż li wo ści do tar cia do osób uwię zio nych przy uży ciu dra -
bin wy su wa nych lub me cha nicz nych, a ist nie je moż li wość jej za ha -
cze nia. Zda rza się, że oso by ra to wa ne sa mo dziel nie scho dzą
po ha ków ce, jed nak pod sta wo wą tech ni ką ewa ku acji za gro żo nych
jest opusz cza nie ich na li nie za po mo cą sprzę tu al pi ni sty cze go. 
To ko lej ny ewe ne ment we współ cze snym eu ro pej skim po żar nic twie.

Konrad Nowak jest prezesem OSP Rzepin 
i pasjonatem po˝arnictwa
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Hy bry da am bu lan su i po jaz du ga śni cze go (PSE) oraz sa mo chód z dra bi ną me cha nicz ną 
wcho dzą ce w skład wy po sa że nia pa ry skiej stra ży po żar nej
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o, że Gmach na ko niec wi nien spło -
nąć, wie dzia łem nie wąt pli wie, ale tu -
taj tak że w grę wcho dzi ły przy czy ny

ko smo lo gicz no -hi sto rycz ne: w śre dnio wie czu
ka te dry i klasz to ry pło nę ły jak za pał ki, wy my -
ślić opo wieść dzie ją cą się w śre dnio wie czu, ale
bez po ża ru, to jak by wy my ślić film z woj ny
na Pa cy fi ku bez sa mo lo tu my śliw skie go, któ ry
wa li się, ogar nię ty pło mie nia mi [1]. Tak na pi -
sał o swo jej po wie ści „Imię ró ży” Umber to
Eco, słyn ny wło ski pi sarz i uczo ny. Tym cza -
sem nie w śre dnio wie czu, a współ cze śnie ży -
wioł ognia za gro ził ist nie niu ka te dry No tre
Da me. 

Tro chę hi sto rii
W po ło wie pierw sze go ty siąc le cia n.e. 

Za chod nie Ce sar stwo Rzym skie upa dło tak
sku tecz nie, że za po mnia no ję zy ka ła ciń skie -
go. Sztu ki wzno sze nia bu dow li ka mien nych
i ce gla nych uczo no się też od ze ra. Gdy od -
two rzo no spo sób bu do wy łu ków sa mo no -
śnych, a w ślad za tym ka mien nych skle pień
łu ko wych, na ro dzi ła się sztu ka ro mań ska.
Do star czy ła ona wie lu bu dow li har mo nij nie
pięk nych, acz przy sa dzi stych, bę dą cych

pod wzglę da mi użyt ko wy mi za rów no ko -
ścio ła mi, jak for te ca mi. 

W XII w. n.e. do ko nał się prze łom w bu -
dow nic twie mu ro wa nym. Ktoś ob my ślił spo -
sób na prze mie nie nie czę ści si ły po zio mej
w pio no wą, a to na za sa dzie zmia ny kształ tu
łu ku na spi cza sty. Si ły roz pie ra ją ce zmniej -
szy ły się, wzro sła wy so kość po miesz czeń, bo
za rów no ścia ny, jak i ko lum ny mo gły uro -
snąć. Roz pię tość dzię ki łu kom ostrym wzro -
sła do 11 m. Tak za czął się wy ścig do nie-
ba, czy li go tyk. 

Po ja wił się pro blem wiot ko ści ko lumn
i ścian. Moż na by ło zwięk szyć ich gru bość,
ale kosz tem zu ży cia ma te ria łów i za ję cia
prze strze ni. Po ra dzo no so bie w spo sób bar -
dzo prze my śla ny. Mia no wi cie ko lum ny
i ścia ny wspie ra no tzw. skar pa mi, czy li miej -
sco wym, jed no stron nym po gru bia niem.
Skar py mia ły po stać uko śną lub schod ko wą.
Tę sa mą funk cję co skar py peł ni ły ćwierć łu ki
(pół ar ka dy), któ re na zy wa się przy po ra mi.
Za spra wą sto so wa nia skarp ko ścio ły go tyc -
kie (zam ki obron ne i mu ry rów nież) ma ją
mniej lub bar dziej wy ra zi ste ze wnętrz ne że -
bro wa nia. W go ty ku fran cu skim przy po ry

two rzą ze wnętrz ne że bra ko ścio łów, zwłasz -
cza ka tedr, po rząd ku ją i kom pli ku ją za ra zem
prze strzeń wo kół nich, są świet nym ele men -
tem zdob ni czym, do da ją bry le lek ko ści. 

W ko ścio łach go tyc kich da ło się zro bić
ogrom ne okna, wpu ścić do świą ty ni świa tło.
Nie po tra fio no wy ra biać wiel kich ta fli szkła,
za to już umia no je bar wić, a to ozna cza ło, że
okno mo że stać się barw ną opo wie ścią ob -
raz ko wą. 

Póź ny go tyk, zwłasz cza w An glii, to bu -
dow le o kon struk cji nie mal że ażu ro wej, któ -
re mi mo ogro mu wy da ją się lek kie, jak by
ze sta wio no je z sa mych wi tra ży i na kry to da -
chem. 

Ma te ria ły bu dow la ne
Mu si my zda wać so bie spra wę, że ze śre -

dnio wiecz nej, a i póź niej szej spu ści zny bu -
dow la nej prze trwa ły nie mal wy łącz nie
bu dyn ki mu ro wa ne. A prze cież ów cze sną
prze strzeń wy peł nia ło bu dow nic two drew -
nia ne. By wa ło, że o bry łach nie mniej szych
i zdo bio ne nie go rzej niż naj wspa nial sze ka -
te dry. Znisz czył je upływ cza su: spróch nia ły
lub spło nę ły. Przy kła dy, ale póź niej sze niż
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PA WEŁ RO CHA LA

Dla cze go 
ka te dry pło nà?

Na tydzień przed świętami wielkanocnymi 2019 r. (co w średniowieczu miałoby
swoje znaczenie) w katedrze Notre Dame w Paryżu rozwinął się groźny pożar.
Jak to możliwe, by masywną budowlę z cegły i kamienia mógł strawić ogień?

T

fot. Wandrille de Préville, Wikipedia (CC VY-SA 4.0)



śre dnio wiecz ne (wca le przy tym nie świet -
niej sze), zo sta ły tyl ko w drew nia nych ko -
ściół kach wiej skich, od miej skich z za ło że nia
uboż szych ma te ria ło wo i zdob ni czo. Gdy
jed nak po ja wi ły się moż li wo ści ma te ria ło we,
w bu dow nic twie obron nym i sa kral nym
prze cho dzo no na znacz nie trwal sze kon -
struk cje mu ro wa ne. De cy do wa ła o tym nie
sa ma od por ność ognio wa, ale rów nież
wzglę dy pre sti żo we. 

Zresz tą wy so ko ja ko ścio we drew no bu -
dow la ne w wie lu miej scach śre dnio wiecz nej
Eu ro py skoń czy ło się, a je go po zo sta łe za so -
by prze zna cza no na to, co naj bar dziej ko -
niecz ne: stat ki, okrę ty i więź by da cho we
bu dyn ków. Za tem za rów no gust, jak i ko -
niecz ność zde cy do wa ły o tym, by naj bar -
dziej mo nu men tal ne bu dow le, zwłasz cza
ko ścio łów ka te dral nych, wzno sić w kon -
struk cji mu ro wa nej. 

Ko ścio ły bar dziej po spo li te wzno szo no
z ka mie ni po lnych. Gra nit nie jest jed nak ma -
te ria łem wdzięcz nym do ob rób ki. Lep sze są
ska ły mięk kie, czy li wa pień i pia sko wiec. Jed -
na z ka tedr fran cu skich ma ko lor nie mal że
czar ny (w isto cie od cie nie ciem nych brą zów
i sza ro ści), gdyż wznie sio no ją z łu pa nych
blo ków po cho dze nia wul ka nicz ne go.

Tam, gdzie ka mień był nie do stęp ny,
do bu do wy ko ścio łów i zam ków uży wa no
ce gły wy pa la nej z gli ny. Ce gła, za rów no sa -
ma, jak i w po łą cze niu z ka mie niem (wy ra -
bia no ją też ja ko ozdob ne kształt ki), da wa ła
efek ty ar chi tek to nicz ne, in ży nie ryj ne i ar ty -
stycz ne. Miesz kań com Pol ski i Nie miec go -
tyk mo że się ko ja rzyć głów nie z ce głą. 

Bu do wa nie mo gła obejść się bez drew -
na. Naj pierw słu ży ło do wzmac nia nia pod -
ło ża – wbi ja no w zie mię pa le pod fun da-
men ty, kła dzio no bel ki pod wa li no we. Po tem
słu ży ło ja ko ma te riał do bu do wy ogrom -
nych rusz to wań. No i naj waż niej sze – by ło
pod sta wo wym bu dul cem da chów, a je śli nie
zde cy do wa no się na wy mu ro wa nie skle -
pień, rów nież stro pów. Na każ dym eta pie
bu do wy zu ży wa no je w ogrom nych ilo -
ściach. Moż na bez żad nej prze sa dy po wie -
dzieć, że wznie sie nie jed nej ka te dry
po chła nia ło wiel ki las. Las ten czę ścio wo
znaj du je się pod po kry ciem da cho wym,
w po sta ci ide al nie wy su szo nej.

Znacz ne ilo ści la sów po zo sta ją w ko ścio -
łach ja ko ła wy, oł ta rze, kon fe sjo na ły, scho dy,
or ga ny i dzie ła sztu ki sa kral nej. 

Za spra wą ma sy drew na po żar ka te dry
nie był ni gdy zja wi skiem wy jąt ko wym. Nie -
któ re pło nę ły po kil ka ra zy, jesz cze w cza sie

wzno sze nia. Hi sto ria uczy, że dla ka tedr naj -
gor szy mi cza sa mi pod wzglę dem po ża ro -
wym są woj ny i re mon ty. 

Ka te dra No tre Da me
By być w zgo dzie z praw dą hi sto rycz ną

i prak ty ką bu dow la ną, ni żej za miesz czo ny
opis kon struk cji ułożyłem w ko lej no ści bu -
do wy po szcze gól nych czę ści ka te dry.

Roz po czy na jąc bu do wę w 1163 r., nie za -
mie rza no iść na żad ne kom pro mi sy. Swój
naj waż niej szy ko ściół bo ga te i bez piecz ne
mia sto Pa ryż wzno si ło z roz ma chem, z za sto -
so wa niem naj now szych, ale już spraw dzo -
nych po my słów, bez si le nia się na bę dą cą
wów czas w mo dzie cy ster ską skrom ność. 

Za pro jek to wa no ko ściół pię cio na wo wy,
o ukła dzie ba zy li ki, przy czym każ da z naw
mia ła być do świe tla na wła sny mi, du ży mi
okna mi. Już te za ło że nia ozna cza ły, że skraj -
ne na wy bocz ne spo wo du ją wy nie sie nie
na znacz ną wy so kość na wy głów nej. Za oł -
ta rzem za pew nio no dwa obej ścia, to jest
pół ko li ste prze dłu że nia – po łą cze nia naw
bocz nych. We wnętrz ne na wy bocz ne ma ją
dwie kon dy gna cje. Ma te ria łem kon struk cyj -
nym ścian, ko lumn, przy pór, stro pów i ażu -
ro wych rusz tów wi tra ży są pre cy zyj nie ocio -
sa ne blo ki wa pie nia.

Ar chi tek to nicz nie to przy kład wcze sne go
go ty ku, ale z ra cji cza su trwa nia bu do wy
zdob ni czo już w po sta ci doj rza łej. Ka pi tal ny
re mont w II po ło wie XIX w. bar dzo umie jęt -
nie pod ra so wał ka te drę pod fan ta zyj ny go -
tyk póź ny. 

Ko ściół, jak zwy kle, za czę to wzno sić
od czę ści wschod niej, czy li za wie ra ją cej oł -
tarz. Część ta no si na zwę pre zbi te rium, gdyż
jest prze zna czo na dla du chow nych (pre zbi -
te rów). W teo rii i prak ty ce ma zmie ścić ca łą
ka pi tu łę ka te dral ną, czy li po nad 200 osób.
Z te go po wo du dłu go ści naw głów nych by -
wa ją róż ne, ale pre zbi te ria ka tedr nie mo gły
być krót sze, niż 20-25 m, pa ry skie ma 38 m.
Na kry cie da chem (ale jesz cze nie skle pie -
niem) pre zbi te rum wy star czy ło, by ko ściół
po świę cić i roz po cząć je go do ce lo wą dzia -
łal ność li tur gicz ną. 

Pre zbi te rum prze cho dzi w na wę głów ną
i w czte ry na wy bocz ne, lecz to nie ko niec
kom pli ka cji kon struk cyj nych. W pa ry skiej ka -
te drze skon stru owa no na wę po przecz ną
(tran sept), czy li za sto so wa no plan krzy ża, ja -
ko naj do sko nal szy w chrze ści jań skiej bu -
dow li sa kral nej. Uczy nio no tak, ma jąc na
wzglę dzie wy miar es te tycz ny, przy jed no cze -
snym za chwia niu pro por cji krzy żo wej za

spra wą dłu go ści pre zbi te rium. Na ze wnątrz
jest to wi docz ne w po sta ci spi cza stych szczy -
tów, w któ rych miesz czą się ko li ste ro ze ty
z wi tra ża mi, co spra wia nie sa mo wi te wra że -
nie w oto cze niu że ber przy po ro wych. 

Nad miej scem skrzy żo wa nia naw we
fran cu skich ka te drach wzno szo no bar dzo
strze li ste sy gna tur ki. Zwy czaj nie rzecz bio -
rąc, sy gna tur ka jest mi ni wie życz ką, z ma-
łym dzwon kiem uży wa nym w cza sie mszy
przy pod nie sie niu. W przy pad ku ka tedr fran -
cu skich roz mia ry sy gna tu rek od po wia da ły
wiel ko ścią po tęż nym wie żom ko ściel nym.
Z tych po wo dów by ły ide al ny mi ce la mi dla
pio ru nów. Czu bek po sta wio nej na no wo
w XIX w., ulep szo nej sy gna tur ki ka te dry 
No tre Da me się gał 96 m nad po ziom grun -
tu, po dwa ja jąc z nad dat kiem wy so kość
gma chu głów ne go. 

Po bu do wie na wy po przecz nej i na kry ciu
jej da chem przy szedł czas na prze dłu że nie
naw na za chód. Za koń czo no je dwie ma wie -
ża mi, któ re wznie sio no ja ko ostat nie ele -
men ty bu dow li. Na tym bu do wę fak tycz nie
za koń czo no w 1345 r., ale for mal nie rzecz
bio rąc, nie ukoń czo no jej ni gdy, gdyż wież
głów nych nie na kry to spi cza sty mi da cha mi.
Po stać, w ja kich je po zo sta wio no, jest pięk -
na i po ża ro wo bez piecz niej sza, ale wiedz my,
że do ce lo wo mia ło być jesz cze pięk niej
i znacz nie mniej bez piecz nie. Wy szło tak:
dłu gość 127 m, sze ro kość 48 m, wy so ko ści:
skle pie nia na wy głów nej do 35 m, da -
chu 43 m, wież 69 m.

Dach
Da cho wi ka te dry mu si my po świę cić wię -

cej miej sca, gdyż to on spło nął i znisz czył
część stro pu. Jest to kon struk cja kro kwio wo -
-jęt ko wa. Kro kwie to uko śne bel ki, na któ -
rych le ży da chów ka, a jęt ki to po zio me bel ki,
usztyw nia ją ce kro kwie. Miej sca sty ku kro kwi
i ję tek pod par to na słu pach i pod cią -
gach – to rów nież drew nia ne bel ki. 

W prze kro ju pio no wym dach ma po stać
trój ką ta zbli żo ne go do rów no bocz ne go,
o pod sta wie 13 m i wy so ko ści 10 m. Bu do -
wa no bar dzo so lid nie, ze znacz nym prze -
wy mia ro wa niem wszyst kich ele men tów.
Prze kro je głów nych kro kwi i be lek ję tek 
ma ją nie kil ka na ście, ale kil ka dzie siąt cen ty -
me trów (po nad 30). Ję tek usztyw nia ją cych
kro kwie by ło aż czte ry. Wszyst kich spo jeń
do ko na no za po mo cą do dat ko wych be lek
i kli nów, co za gęsz cza ło kon struk cję. Ma ło
te go – do da no kro kwie po moc ni cze, pro wa -
dzo ne od we wnętrz nych kra wę dzi mu rów
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do szczy tu da chu lub naj wyż szej jęt ki. Po -
za tym do da no wie le do dat ko wych prze -
sztyw nień. Na jęt kach po ło żo no sze ro kie
plat for my ko mu ni ka cyj ne z de sek. Kro kwie
obi to de sko wa niem, do któ re go przy mo co -
wa no oło wia ne da chów ki. 

Przy współ cze snych tech ni kach ob li cze -
nio wych i kon struk cyj nych drew na o ob ję -
to ści za sto so wa nej w No tre Da me wy star-
czy ło by na dwie, a na wet trzy so lid ne więź -
by da cho we, o tych sa mych wy mia rach
prze strzen nych.

Wszyst kie ele men ty więź by da cho wej
wy ko na no z drew na dę bo we go, co swe go
cza su – je śli wie rzyć in for ma cjom – mia ło
kosz to wać ży cie gru bo po nad ty sią ca kil ku -
set let nich drzew. Obec nie jest zmar twie -
niem re kon struk to rów, skąd ty le dę bi ny
wziąć, bo w ca łej Eu ro pie nie znaj dzie się ty -
lu od po wied nio wie ko wych dę bów wy so -
kiej ja ko ści. 

Ni czym in nym, jak ogrom nym ko mi nem
z drew na obi tym bla chą oło wia ną by ła sy -
gna tur ka. 

Naj istot niej sze w tym po zo sta je, że tak
sta ran nie wy su szo ne drew no dę bo we nie -
wie le od bie ga war to ścią opa ło wą od wę gla. 

Prze pi sy prze ciw po ża ro we
Po żar po wstał aku rat w miej scu pro wa -

dze nia prac re mon to wych. Bu dy nek miał
sys tem sy gna li za cji po ża ru, któ ry po dob no
dwu krot nie za dzia łał, ale za pierw szym 
ra zem nie stwier dzo no ob ja wów po ża ru,
a za dru gim ogień moc no już bu chał. 

Spo rzą dzo no dla ka te dry od po wied nie
pla ny prze ciw po ża ro we z rzu ta mi i prze kro -
ja mi kon dy gna cji, do stęp ne stra ża kom
w wer sji elek tro nicz nej (tak są ze wi den cjo -
no wa ne wszyst kie bu dyn ki we Fran cji). 
Po stą pio no w cza sie po ża ru we dług ist nie -
ją ce go pla nu ewa ku acji zbio rów. 

Zda wa no so bie spra wę z fak tu, że pod da -
sze na wy głów nej i tran sep tu two rzy kil ka -
dzie siąt me trów nad zie mią jed ną wiel ką
prze strzeń (o po wierzch ni nie mal 2000 m2),
wy peł nio ną plą ta ni ną ba li drew nia nych, bez
swo bod ne go do stę pu dla stra ża ków, bez
urzą dzeń ga śni czych, ze sta nem in sta la cji
elek trycz nych po zo sta wia ją cym wie le do ży -
cze nia. Je dy nie wie że głów ne by ły od dzie lo -
ne po ża ro wo od da chu, ale to ra czej efekt
ubocz ny spo so bu bu do wa nia ka te dry, a nie
ce lo we dzia ła nie lu dzi nam współ cze snych.

Świa do mość za gro żeń nie po mo gła za -
trzy mać po ża ru. Swo bod nie i bar dzo szyb -
ko roz wi nął się w cią gu ko mi no wym sy g-

na tur ki. Jesz cze pło nę ła, gdy roz szedł się
w kształ cie ra mion krzy ża na pod da sza na -
wy głów nej i na wy po przecz nej. Roz wi jał się,
bo mógł – nie sta ły na je go prze szko dzie 
do słow nie żad ne prze szko dy bu dow la ne.
W każ dym skrzy dle pod da sza by ło kil ka set
me trów sze ścien nych drew na naj wyż szej 
ja ko ści opa ło wej, chro nio ne go od gó ry
przed do stę pem wo dy oło wiem i de sko wa -
niem. 

Bar dzo szyb ko do szło do roz go rze nia,
a ci śnie nie ga zów po ża ro wych ognia roz ry -
wa ło po kry cie da cho we. Na szczę ście więź -
ba da cho wa pło nę ła dłu go na sto ją co, co
więk szość ener gii po ża ru wy rzu ca ło w po -
wie trze. 

W ta kiej sy tu acji nie da się nic zro bić, więc
de cy zje do wo dzą cych ak cją ga śni czą, by po -
le wać z od le gło ści ogni ska po ża ru roz pro -
szo ny mi prą da mi wo dy, by ły jak naj bar dziej
słusz ne: chło dzić stre fę spa la nia i prze wra ca -
ją ce się na mu ro wa ne skle pie nie zglisz cza,
by jak naj kró cej od czu wa ło na so bie naj wyż -
szą tem pe ra tu rę po ża ru; bro nić wie że
przed prze nie sie niem ognia. Kto twier dzi, że
moż na by ło uga sić po żar, jest po pro stu dy -
le tan tem, a gło sów ta kich by ło spo ro. Nie -
ste ty, nikt nie za uwa żył, że wy star czy ło by
po sta wić czte ry ścia ny z ga zo be to nu w nie -
wi docz nej dla zwie dza ją cych prze strze ni
pod da sza nad skrzy żo wa niem naw, by po -
żar ogra ni czyć do sa mej tyl ko sy gna tur ki lub
jed ne go tyl ko skrzy dła.

Moż na za ry zy ko wać twier dze nie, że gdy -
by nie bar dzo wy so ka i cięż ka sy gna tur ka,
wnę trze ka te dry nie ule gło by uszko dze -
niom. Ta jed nak za wa li ła się, wy bi ja jąc otwo -
ry w skle pie niu, przez któ re do sta ła się do
środ ka za rów no jej część, jak i spo ro więź by
da cho wej – na dal pło nąc. Zga sze nie sto su
drew na na po zio mie zie mi jest za da niem ba -
nal nym, więc je wy ko na no. 

Szczę śli wie się zło ży ło, że wnę trze No tre
Da me jest su ro we, a na wet ubo gie. Kli mat
bu du ją ogrom ne, pięk ne wi tra że. Ścian nie
zdo bią fre ski, ob ra zów wi sia ło tam nie wie le.
Po za ław ka mi nie mia ło co za jąć się ogniem,
a okop ce nia są ła twe do usu nię cia. Z suk ce -
sem ewa ku owa no skar by z ka te dry, ale
praw dę mó wiąc, nie by ły one za gro żo ne po -
ża rem, tyl ko w cza sie ak cji te go nie wie dzia -
no. Go rzej, że po trak to wa no wo dą wiel kie
i kosz tow ne or ga ny – naj więk sze we Fran cji.
Mó wie nie, że oca lo no je, to jak mó wić o oca -
le niu z po ża ru wie ko wych skrzy piec przez
po la nie ich wo dą – wy ma ga ją na tych mia -
sto wej re no wa cji. 

Sym bo li ka
Ka te dra No tre Da me nie by ła ani naj więk -

szą, ani naj waż niej szą ka te drą dla Fran cji,
a tym bar dziej dla świa ta chrze ści jań skie go.
By ła tyl ko i aż naj bar dziej zna na, zwłasz cza
z fil mów. Za tem je śli jej po żar ma sym bo licz -
ne zna cze nie, to ja ko za gła dy miej sca trak -
to wa ne go ja ko nie sa crum, lecz pro fa num:
ele ment po pkul tu ry, obo wiąz ko wy punkt
ta śmo we go zwie dza nia tu ry stycz ne go,
a przy tym go tyk upięk szo ny i skon den so -
wa ny tak, jak ni gdy lu dziom go ty ku do gło -
wy nie przy szło. 

Waż niej sze ka te dry fran cu skie i le piej za -
cho wa ne hi sto rycz nie to ka te dra w Re ims 
– ja ko miej sce ko ro na cji kró lów i w Sa int De -
nis – ja ko miej sce ich po chów ku. To są istot -
ne sym bo le 1500-let niej trwa ło ści pań -
stwo wej. 

War to też wie dzieć, że wy mie nio ne wy -
żej świą ty nie i wie le in nych de wa sto wa li
w hi sto rii sa mi Fran cu zi. W XVI w. fran cu scy
pro te stan ci, hu ge no ci, li kwi do wa li w nie sły -
cha nych wy bu chach bar ba rzyń stwa wszel -
kie zdo bie nia ko ścio łów: rzeź by, ob ra zy,
fre ski, a na wet ży we bar wy, bo we dług nich
roz pra sza ły lu dzi przy po nu rej mo dli twie.
Pod ko niec XVIII w. wa ha dło wy chy li ło się
w dru gą stro nę i wie rzą cy wy łącz nie w ro -
zum re wo lu cjo ni ści nisz czy li wszyst ko, co
ko ja rzy ło się z wia rą w Bo ga, na wet tak po -
god ną, jak ka to lic ka. Ka te drę No tre Da me
chcia no po pro stu zbu rzyć, ale osta tecz nie
sta ła się ma ga zy nem. 

Co od bu du ją Fran cu zi, to ich de cy zja.
Za to uwa dze czy tel ni ków go rą co po le -

cam na sze ma łe ko ściół ki, któ rych jesz cze
tro chę zo sta ło. Nie są od por ne na ogień, nie
wszyst kie wy po sa żo no w sys te my sy gna li -
zacji po ża ru, a nie licz ne w sta łe urzą dze nia
ga śni cze. A prze cież trze ba te świą ty nie
i pięk no w nich za klę te za cho wać dla po -
tom nych. Bo je śli spło ną, mo że nie wy star -
czyć au ten tycz ne go wie ko we go drew na
na ich od bu do wę – wszak de kla ru je my po -
moc w od bu do wie spa lo ne go przez nie -
dbal stwo da chu ka te dry w Pa ry żu,
w jed nym z naj bo gat szych miast świa ta.

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

Przy pi sy
[1] Umber to Eco, Do pi ski na mar gi ne sie „Imie nia ró ży”,
[w:] Imię ró ży, przekł. Adam Szy ma now ski, War sza wa 1990,
s. 603.
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so bo tę 13 kwiet nia od wcze -
snych go dzin po ran nych aż
do po po łu dnia stra ża cy Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej i ich ko le dzy ochot -
ni cy z te re nu po wia tu ko ściań skie go zma ga li
się z pię cio ma epi zo da mi ra tow ni czy mi
na te re nie gmi ny Śmi giel. Wy pa dek pod czas
prac po lo wych, wy pa dek ko mu ni ka cyj ny
pod czas za ba wy qu adem i nie mow lak krztu -
szą cy się na ro dzin nej im pre zie to tyl ko nie -
któ re z za dań, ja kim mu sie li sta wić czo ło. 

Co raz czę ściej zda rza się dys po no wa nie
jed no stek stra ży po żar nej do izo lo wa nych
zda rzeń me dycz nych, w za stęp stwie jed no -
stek Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne -
go. Dla te go tak waż ne jest od po wied nie
przy go to wa nie i wy szko le nie stra ża ków
z za kre su kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
Zdo by ta na kur sie wie dza wy ma ga cią głe go
do sko na le nia i ćwi czeń. Tą ideą kie ru ją się
stra ża cy Ko men dy Po wia to wej PSP i Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Ko ścia nie,
przy go to wu jąc co ro ku ćwi cze nia w for mie
warsz ta to wej. 

Wa lor edu ka cyj ny
Idea ta kich ćwi czeń zro dzi ła się sześć lat

te mu i oka za ła się strza łem w dzie siąt kę. 
Dla ćwi czą cych za stę pów przy go to wy wa ne
są za ło że nia w for mie od ręb nych sce nek

w róż nych lo ka li za cjach, naj czę ściej w są sied -
nich miej sco wo ściach. Nie zwy kle waż ne 
jest od po wied nie przy go to wa nie po zo ra cji,
a przede wszyst kim sa mi po zo ran ci, któ ry mi
są ucznio wie klas śred nich o pro fi lu mun du -
ro wym wraz z uczest ni ka mi szko le nia pod sta -
wo we go stra ża ków OSP. Nad od po wied nim
przy go to wa niem epi zo du oraz pra wi dło wo -
ścią dzia łań po dej mo wa nych przez ćwi czą -
cych czu wa ją in struk to rzy – stra ża cy PSP.
Po wy ko na niu ćwi cze nia na stę pu je je go
omó wie nie przez in struk to rów oraz wy mia -
na zdań i po glą dów co do przy ję tej tak ty ki
dzia łań ra tow ni czych. Nie któ re błę dy są ko ry -
go wa ne na bie żą co przez roz jem ców w trak -
cie ćwi cze nia. Ta ka for ma ma new rów to
cen na lek cja dla stra ża ków, któ rzy zdo by wa -
ją ko lej ne do świad cze nia w bo ju. Ze wzglę du
na ogrom ne wa lo ry edu ka cyj ne co rocz nie
w okre sie wio sen nym ćwi cze nia or ga ni zo wa -
ne są wła śnie w ta kiej for mie. 

W te go rocz nej edy cji do każ de go za da -
nia by ły dys po no wa ne po dwa stra żac kie za -
stę py, co jed no cze śnie sprzy ja ło do sko -
na le niu współ dzia ła nia po mię dzy róż ny mi
jed nost ka mi, naj czę ściej le żą cy mi w nie wiel -
kiej od le gło ści od sie bie. W ćwi cze niach
udział bra ły za rów no jed nost ki kra jo we go
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, jak i te spo -
za sys te mu. Nie kie dy to wła śnie ich obec -

ność na miej scu dzia ła nia mo że oka zać się
nie zbęd na, gdy za brak nie jed no stek zrze -
szo nych w sys te mie. Dla te go kie ru ją cy dzia -
ła niem ra tow ni czym po wi nien od powie-
d nio wy ko rzy stać ich po ten cjał, wy zna cza -
jąc im róż ne za da nia, naj czę ściej po moc ni -
cze. Przy kła dem mo że być za bez pie cze nie
miej sca zda rze nia czy przy go to wa nie lą do -
wi ska dla śmi głow ca Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go. 

Wy pad ki z udzia łem dzie ci 
W tym ro ku mo ty wem prze wod nim ćwi -

czeń by ły wy pad ki, w któ rych uczest ni czą
dzie ci. Naj czę ściej do cho dzi do nich na ob -
sza rach wiej skich, pod czas za baw lub prac
po lo wych. 

– Przy go to wa li śmy po zo ro wa ne ele men ty
prac po lo wych, za baw i sy tu acje zwią za ne
z wy pad ka mi w ko mu ni ka cji, wszyst kie
z udzia łem dzie ci. Chce my uświa do mić ra tow -
ni kom, że kwa li fi ko wa na pierw sza po moc
dzie ciom mu si być udzie la na nie co ina -
czej – tłu ma czy st. bryg. An drzej Zie gler, 
za stęp ca ko men dan ta po wia to we go PSP
w Ko ścia nie, któ ry ob ser wo wał i nad zo ro wał
prze bieg ćwi czeń. 

Czte ry z pię ciu przy go to wa nych sta no -
wisk do ty czy ły kon kret nych czyn no ści ra -
tow ni czych i od da wa ły re alizm sy tu acji,
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Wraz z początkiem sezonu wiosennego w powiecie kościańskim
organizowane są ćwiczenia dla jednostek straży pożarnych. Od sześciu
edycji mają one charakter ćwiczeń wielostanowiskowych połączonych

z warsztatami. W tym roku odbyły się pod kryptonimem „Junior”, a tematem
wiodącym była kwalifikowana pierwsza pomoc udzielana dzieciom.
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z ja ki mi mo gą się spo tkać ra tow ni cy po
do jeź dzie na miej sce zda rze nia. Po my sły
na przy go to wa nie po zo ra cji na pi sa ło sa mo
ży cie. Wszyst kie epi zo dy wią za ły się ze zda -
rze nia mi, któ re mia ły miej sce w rze czy wi sto -
ści. Ostat ni epi zod z ko lei miał cha rak ter
ty po wo szko le nio wy i do ty czył łącz no ści ra -
dio wej, za rów no mię dzy jed nost ka mi, jak
i z po wia to wym sta no wi skiem kie ro wa nia.
In struk to rzy krót ko przy po mnie li za sa dy ko -
re spon den cji ra dio wej („mak si mum tre -
ści – mi ni mum słów”) oraz kryp to ni my,
któ ry mi na le ży się po słu gi wać pod czas dzia -
łań ra tow ni czych. Wy mia na in for ma cji to
nie zwy kle waż ny ele ment w trak cie ak cji,
po mi ja ny i za nie dby wa ny przez nie któ re
jed nost ki OSP. 

Jed nym z za dań ra tow ni czych, przed któ -
rym po sta wio no ra tow ni ków, był wy pa dek
pod czas prac po lo wych. Koń czy na oso by
do ro słej zo sta ła uwię zio na w ma szy nie rol -
ni czej, a dziec ko, któ re pró bo wa ło po móc,
po trą cił trak tor. Na miej scu na ra tow ni ków
cze kał już ko men dant miej sco wej OSP, któ -
ry de kla ro wał swo ją po moc oraz pie lę gniarz
z lo kal ne go ośrod ka zdro wia, któ ry opie ko -
wał się po szko do wa nym. Do za dań stra ża -
ków na le ża ła w pierw szej ko lej no ści sta -
bi li za cja ma szy ny z wy ko rzy sta niem do stęp -
ne go sprzę tu lub na wet przy po mo cy gro -
ma dzą cych się na miej scu ak cji ga piów. 
Ze wzglę du na bez pie czeń stwo ma szy -
na pod czas ćwi czeń by ła wy łą czo na i za bez -
pie czo na, co po wo do wa ło, że wie le ekip
za pomi na ło o jej sta bi li za cji. Ko lej nym kro -
kiem po win na być jak naj szyb sza ewa ku acja
za klesz czo nej rę ki po szko do wa ne go bez
oznak ży cio wych i za ta mo wa nie krwo to ku
tęt ni cze go, a na stęp nie wdro że nie pro ce-
dur re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej.
W tym przy pad ku za le ca ne jest na tych mia -
sto we wy ko rzy sta nie AED, sta no wią ce go
wy po sa że nie nie któ rych jed no stek. Czę sto
po peł nia nym przez ćwi czą cych błę dem by -
ło zbyt póź ne wy ko rzy sta nie AED oraz przy -
stą pie nie do udzie la nia po mo cy po trą-
co ne mu dziec ku po mię dzy trak to rem a ma -
szy ną, bez prze nie sie nia go w bar dziej 
do stęp ne, a za ra zem bez piecz ne miej sce.
Do dat ko wą pod gryw ką w tym epi zo dzie by -
ła nie do stęp ność ka ret ki, któ ra wy mu si ła
na stra ża kach wy zna cze nie miej sca lą do wa -
nia dla śmi głow ca Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go. Pro ble ma tycz ne ze wzglę du
na brak urzą dzeń lo ka li za cyj nych oka za ło się
po da nie współ rzęd nych geo gra ficz nych wy -
zna czo ne go lą do wi ska pi lo to wi. 

Waż ną ro lę w tej scen ce od gry wa ła obec -
ność osób po stron nych – miej sco we go stra -
ża ka, któ ry cią gle na rzu cał się i chciał
ko niecz nie po móc w ak cji ra tun ko wej oraz
pie lę gnia rza, któ ry miał się opie ko wać jed -
nym z po szko do wa nym. Nie zna jąc kom pe -
ten cji ra tow ni czych ta kich osób, do wo dzą cy
nie po wi nien im ufać, zle ca jąc im pro ste za -
da nia po moc ni cze. 

Ko lej ne dwa za ło że nia do ty czy ły wy pad -
ków ko mu ni ka cyj nych. W jed nym z nim brał
udział sa mo chód oso bo wy z czwor giem pa -
sa że rów, wśród nich dwój ką dzie ci, oraz
dzie ci jeż dżą ce na hu laj no dze i ro we rze.
W wy ni ku wy pad ku ro we rzy sta ude rzył gło -
wą w ka mień, a dziec ko, spa da jąc z hu laj no -
gi, zna la zło się na ma sce po jaz du. W tym
przy pad ku prio ry te to we jest od po wied nie
pod ję cie le żą ce go na ma sce sa mo cho du
dziec ka, naj le piej od ra zu na no sze ty pu de -
ska oraz za opa trze nie ra ny gło wy ro we rzy -
sty po ude rze niu w ka mień. Oso by po -
dró żu ją ce sa mo cho dem ze wzglę du na
cha rak ter zda rze nia do zna ły tyl ko lek kich
otarć i ich ewa ku acja z po jaz du nie by ła na -
wet wy ma ga na, gdy by si ły ra tow ni cze oka -
za ły się nie wy star cza ją ce. Był to ty po wy
przy kład zda rze nia mno gie go. Mi mo tak 
du żej licz by osób bio rą cych udział w epi zo -
dzie nie wszyst kie wy ma ga ły na tych mia sto -
we go wdro że nia pro ce dur kwa li fi ko wa nej
po mo cy. 

Dru gi epi zod ko mu ni ka cyj ny do ty czył za -
ba wy dzie ci z qu adem. W wy ni ku nie za cho -
wa nia ostroż no ści do szło do wy pad ku,
w któ rym po szko do wa nych zo sta ło pię cio -
ro dzie ci. Upo zo ro wa nym miej scem zda rze -
nia był skraj la su z ogrom ną ilo ścią
skła do wa ne go drew na, po śród któ re go
znaj do wa ły się wy ma ga ją ce po mo cy ofia ry.
W tym przy pad ku na le ża ło wdro żyć pro ce -
du ry zda rze nia ma so we go. Ura zy koń czyn,
gło wy, krę go słu pa oraz krwo to ki to tyl ko
nie licz ne przy kła dy, z ja ki mi mie li do czy nie -
nia ćwi czą cy. Tu taj rów nież nie za bra kło
utrud nień – na przy kład ba wią ce go się
z dzieć mi psa, prze szka dza ją ce go w ak cji 
ra tow ni czej. Klu czo wym ele men tem by ło
prze pro wa dze nie przez do wo dzą ce go
szcze gó ło we go roz po zna nia 360° w ce lu zlo -
ka li zo wa nia wszyst kich po szko do wa nych
spo śród sto su po roz rzu ca ne go drew na. 

Izo lo wa ne zda rze nie 
me dycz ne 
Krztu szą cy się no wo ro dek po trze bu je

po mo cy – to ko lej ne wy zwa nie dla ćwi czą -

cych za stę pów. W wy ni ku bra ku wol nej ka -
ret ki po go to wia ra tun ko we go stra ża cy mu -
sie li udzie lić po mo cy no wo rod ko wi oraz
opa no wać to wa rzy stwo ze bra ne na ro dzin -
nej im pre zie za kra pia nej al ko ho lem. Do dat -
ko wo w po miesz cze niu sły chać by ło dźwięk
czuj ki cza du, na któ ry nikt nie re ago wał. Stra -
ża cy w pierw szej ko lej no ści udzie lili po mo -
cy no wo rod ko wi oraz je go ner wo wej mat ce,
w za awan so wa nej cią ży. Ko lej nym za da niem
by ła ewa ku acja osób z po miesz cze nia i do -
kład ne je go prze szu ka nie, gdyż w ła zien ce,
skąd praw do po dob nie ulat niał się czad,
znaj do wa ła się nie przy tom na oso ba. Waż -
nym aspek tem by ło od po wied nie za bez -
pie cze nie ra tow ni ków wcho dzą cych do
po miesz cze nia w sprzęt ochro ny dróg od de -
cho wych. 

W przy pad ku zda rzeń te go ty pu waż ne
jest bez pie czeń stwo wła sne ra tow ni ków.
Oso by bę dą ce pod wpły wem al ko ho lu dość
czę sto sta ją się agre syw ne i cięż ko im udzie -
lać ja kiej kol wiek po mo cy. Dla te go waż ne
jest za dys po no wa nie do po mo cy pa tro lu
po li cji. 

Uczy my się ra zem
Ele men ty za sko cze nia, wy mu sza ją ce

zmia nę to ku po stę po wa nia, to wa rzy szą stra -
ża kom pod czas re al nych dzia łań, dla te go
włą czo no je do ćwi czeń. Ko or dy na cja dzia -
łań i pro wa dze nie łącz no ści ra dio wej ze sta -
no wi skiem kie ro wa nia to za ło że nia, któ re
zo sta ły prze ćwi czo ne. Jed nak przede wszy-
st kim osią gnię to głów ny cel, ja kim by ło
prze ćwi cze nie pro ce dur ra tow ni czych kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy w sy tu acjach
po zo ro wa nych zda rzeń. 

W ćwi cze niach wzię ło udział 15 jed no -
stek ochot ni czych stra ży po żar nych z te re nu
po wia tu ko ściań skie go oraz za stęp z JRG
PSP Ko ścian. Ćwi czą ce eki py re pre zen to wa -
ły na stę pu ją ce jed nost ki OSP: Ko ścian, Sło -
nin, Ra cot, Ko pa sze wo, Głu cho wo, Jer ka,
Czacz, Sta re Bo ja no wo, Czem piń, Go rzy ce,
Tu rew, Ko ko rzyn, Krzy wiń, Śmi giel i Gry ży na.
Za rów no roz jem cy, jak i uczest ni cy pod kre -
śla ją wa lo ry edu ka cyj ne ćwi czeń, co prze kła -
da się sku tecz ność dzia łań w sy tu acjach
re al nych za gro żeń. Miej my na dzie ję, że
za rok od bę dzie się ko lej na edy cja ma new -
rów, któ ra po zwo li prze ćwi czyć in ne ra tow -
ni cze epi zo dy. 

mł. kpt. Mateusz Szymczak jest dowódcà
zast´pu w Komendzie Miejskiej PSP 

we Wrocławiu, autorem bloga oficerpsp.pl 
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dro wie na le ży po strze gać ca ło ścio wo. Jed nym z naj waż niej -
szych za gad nień jest tu ogól nie ro zu mia na od por ność or -
ga ni zmu, bę dą ca wy pad ko wą ob cią żeń ge ne tycz nych, sty lu

ży cia i czyn ni ków śro do wi sko wych. Pre dys po zy cje ge ne tycz ne, brak
dba ło ści o zdro wie oraz pra ca w trud nych wa run kach sprzy ja ją za -
pa da niu na cho ro by, któ re mo gą zwięk szać praw do po do bień stwo
po wsta wa nia ko lej nych scho rzeń. Efekt na kła da nia się skut ków róż -
nych przy pa dło ści mo że pro wa dzić do znacz nej de gra da cji od por -
no ści i za cho ro wa nia – rów nież na śmier tel nie groź ne cho ro by.
Dla te go tak waż ny jest zdro wy styl ży cia, wy ko ny wa nie ba dań pro -
fi lak tycz nych, a tak że wy pra co wa nie do brych na wy ków w służ bie,
ogra ni cza ją cych eks po zy cję na szko dli we czyn ni ki. O naj waż niej -
szych aspek tach te go zło żo ne go te ma tu pi sa li śmy w po przed nich
czę ściach.

Cho ro by ukła du krą że nia
Cho ro by ukła du krą że nia (w szcze gól no ści uda ry oraz za wa ły ser -

ca) wraz z no wo two ra mi sta no wią du et za bi ja ją cy stra ża ków na ca -
łym świe cie. Pra ca w eks tre mal nych wa run kach nie sie bez po śred nie
nie bez pie czeń stwo. Ba da nie z 2017 r. prze pro wa dzo ne na 19 zdro -
wych stra ża kach wska za ło me cha ni zmy wy ja śnia ją ce wy stę po wa -
nie za wa łów ser ca pod czas zwal cza nia po ża rów [1]. Do dat ko we
wy po sa że nie i sprzęt, któ ry mu szą ze so bą za brać stra ża cy, mo że wa -
żyć na wet 30-40 kg! Wy so ka tem pe ra tu ra oto cze nia pod czas po ża -
rów, stres, in ten syw ny wy si łek fi zycz ny – to wszyst ko wpły wa
nie ko rzyst nie na wy dol ność ukła du krą że nia. U od wad nia ją ce go się
stra ża ka ro śnie krze pli wość krwi. Mó wiąc wprost, krew stra ża ka sta -
je się gęst sza, zaś two rze nie się skrze pów krwi pod no si ry zy ko uda -
ru mó zgu. Po nad to zwięk sza się ak tyw ność trom bo cy tów i upo -
śle dza się funk cja śród błon ka na czyń krwio no śnych (od po wia da ją -
ce go m.in. za krzep nię cie krwi oraz po śred nio za per fu zję tka nek,
np. mó zgu czy ser ca), co sprzy ja nie do krwie niu mię śnia ser co we go.
A za uważ my, że wy si łek fi zycz ny w wa run kach pod wyż szo nej tem -
pe ra tu ry cia ła sta no wi nie odzow ny ele ment pra cy stra ża ka w wie lu
dzie dzi nach ra tow nic twa!

Każ de go ro ku w Sta nach Zjed no czo nych in cy den ty ser co wo -

-na czy nio we są po wo dem oko ło 45% zgo nów stra ża ków w cza sie
służ by. Znacz na śmier tel ność wią że się z dzia ła nia mi po le ga ją cy mi
na ga sze niu po ża rów, choć, po dob nie jak w Pol sce, sta no wią one
zde cy do wa ną mniej szość in ter wen cji. Jak do no si to sa mo ba da-
nie [1], śmierć z po wo dów „ser co wych” pod czas ak cji ga śni czej lub
na krót ko po uga sze niu po ża ru by ła od 12 do na wet 136 ra zy bar -
dziej praw do po dob na niż w cza sie zwy kłych czyn no ści w trak cie
służ by. Co cie ka we, ame ry kań skie prze pi sy trak tu ją stra ża ków zmar -
łych do jed nej do by po służ bie w wy ni ku za wa łu ser ca ja ko tych, któ -
rzy zgi nę li na służ bie (z ang. li ne of du ty de ath – LODD).

Wnio ski z in ne go ba da nia [2] po twier dza ją wpływ cha rak te ru pra -
cy stra ża ka na przy spie sze nie wy stą pie nia cho ro by nie do krwien nej
ser ca. W ko lej no ści: ga sze nie po ża rów, szko le nie i re ak cja na alarm
nio sły zna czą co wyż sze względ ne ry zy ko na głe go zgo nu z po wo du
cho ro by nie do krwien nej ser ca w po rów na niu do dzia łań ru ty no -
wych [2].

Dla te go po win ni śmy za dbać o pra wi dło we na wad nia nie or ga ni -
zmu oraz ak tyw ne chło dze nie cia ła po po ża rze lub po dzia ła niach
zwią za nych z eks po zy cją na wy so ką tem pe ra tu rę i wy sił kiem fi zycz -
nym. Sku tecz ne, choć nie za wsze moż li we do za sto so wa nia, jest
zmniej sze nie cza su eks po zy cji na wy so ką tem pe ra tu rę. W po przed -
nich ar ty ku łach wy mie ni li śmy zdro we na wy ki zwią za ne z co dzien -
nym ży ciem, któ re po ma ga ją zmniej szać praw do po do bień stwo
wy stą pie nia np. za wa łu ser ca. Ta kie na wy ki na le ży wdro żyć
na wszyst kich płasz czy znach ży cia za wo do we go i pry wat ne go.

Pro ble my psy chicz ne
Po wta rza ją ce się trau ma tycz ne do świad cze nia pod czas pra cy

w stra ży po żar nej mo gą zwięk szać ry zy ko roz wo ju re ak cji na cięż ki
stres, np. PTSD, któ re go wy stę po wa nie w gru pie ra tow ni ków jest
znacz nie wyż sze niż w po pu la cji ogól nej [3]. W po rów na niu z po zo -
sta ły mi wro ga mi zdro wia stra ża ka PTSD roz wi ja się w tej gru pie za -
wo do wej rza dziej. W róż nych ba da niach, w któ rych uczest ni czy ło
od 31 do 800 stra ża ków, od se tek osób, u któ rych stwier dzo no symp -
to my PTSD, wa ha się od 4 do 37%. Naj bar dziej kom plet ne ba da nia
wska zu ją na war tość na po zio mie 6% [4]. Kli nicz na de pre sja do ty ka
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To ostatnia część cyklu artykułów z zakresu profilaktyki nowotworowej 
dla strażaków. Dotyczy ona jednak schorzeń innych niż nowotwory – istnieje
bowiem kilka chorób, które również stanowią najczęstszą przyczynę śmierci

lub rozstroju zdrowia w tej grupie zawodowej.
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od 7 do 21% ra tow ni ków bio rą cych udział w ak cjach ra tow ni czo -ga -
śni czych [5].

Jed ną z po waż nych kon se kwen cji trud no ści na tu ry psy chicz nej,
ja kie prze ży wa ją stra ża cy, są sa mo bój stwa. Ro la spo łecz na na rzu ca -
na męż czy znom, sta no wią cym na dal więk szość funk cjo na riu szy, 
wy wo łu je stan chro nicz ne go by cia oce nia nym i ko niecz no ści spraw -
dza nia się. Ste reo ty po wo męż czyź ni w spo łe czeń stwie na dal peł nią
funk cję utrzy mu ją cych ro dzi nę, opie ku ją cych się żo ną i dzieć mi. Ja -
ko ży wi cie le i obroń cy czę sto nie ma ją się do ko go zwró cić, bo wiem
pra gną utrzy mać wi ze ru nek ostoi, bez piecz nej przy sta ni i opar cia
dla swo ich naj bliż szych. Czę sto my ślą, że po dzie le nie się swo imi roz -
ter ka mi ten wi ze ru nek zbu rzy. Sil na we wnętrz na po trze ba uzna nia,
obec na u wszyst kich lu dzi, a zi den ty fi ko wa na przez psy cho lo ga
Abra ha ma Ma slo wa w la tach 40. mi nio ne go wie ku, pcha nas czę sto
w sy tu acje, z któ rych cięż ko póź niej wy brnąć. Trau ma tycz ne prze ży -
cia w służ bie, jak np. śmierć dzie ci w wy pad -
kach, two rzą po waż ne ła dun ki emo cjo nal ne,
któ re nie za wsze moż na w po rę oraz sku tecz nie
roz ła do wać. Stąd pra ca psy cho lo gów w stra ży
jest tak istot na, bo wiem tak jak czło wiek zaj mu -
je się cho ry mi płu ca mi, po wi nien za jąć się cier -
pią cą psy chi ką, szu ka jąc po mo cy u spe cja li stów.
Jest to jed nak na dal te mat ta bu i z oba wy
przed na pięt no wa niem i oka zy wa niem sła bo ści
czę sto te go ty pu trud no ści i wy zwa nia są ukry -
wa ne i tłu mio ne. Nie ste ty czę sto pro wa dzi to
do sta nów tak cięż kich, że koń czą się tar gnię -
ciem na wła sne ży cie. Au to rzy zna li oso bi ście co
naj mniej kil ku stra ża ków, któ rzy po peł ni li sa -
mo bój stwo na prze strze ni ostat nie go ro ku.
Na ca łym świe cie pro blem ten za czy na być za -
uwa żal ny, trwa dys ku sja o je go przy czy nach
i spo so bach pro fi lak ty ki. Na le ży o tych spra wach
roz ma wiać i two rzyć me cha ni zmy za po bie ga nia
i wspar cia, bo wiem w sfe rze ludz kiej psy chi ki,
tak zło żo nej i czę sto trud nej do zdia gno zo wa -
nia bez wo li oso by cier pią cej, naj waż niej szą
kwe stią jest wzbu dze nie na dziei na po pra wę sy -
tu acji. Psy cho lo go wie za trud nie ni w Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej są do dys po zy cji stra ża ków
i bar dzo czę sto pod kre śla ją go to wość do po mo -
cy pod czas okre so wych szko leń dla stra ża ków po dzia ło wych. 
Wy pa da do dać, na wią zu jąc do po cząt ku te go aka pi tu, że w tym ty -
po wo mę skim gro nie rów nież ko bie ty pod da wa ne są wy so kiej pre -
sji by cia oce nia ny mi.

Wy mia na do świad czeń
Za in te re so wa nie pro fi lak ty ką no wo two ro wą jest in spi ro wa ne

tren da mi wy stę pu ją cy mi w in nych kra jach. War to spo glą dać na wy -
pra co wa ne roz wią za nia i ana li zo wać je pod ką tem moż li wo ści wpro -
wa dze nia u nas. Do brą oka zją do te go ty pu dys ku sji są spo tka nia
mię dzy na ro do we. Jed no z nich od by ło się w 2017 r. w Fin lan dii, a zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne w ra mach me cha ni zmu wy mia ny eks per tów
UE (Exchan ge of Experts), w któ rym pol scy eks per ci rów nież bio rą
udział. W dniach 12-17 czerw ca eks per ci z Da nii, Nor we gii, Nie miec,
Es to nii, Ho lan dii oraz Fin lan dii dys ku to wa li na te mat pro ble ma ty ki
ra ka w ich kra jach. Wy mia na do świad czeń ob ję ła mię dzy in ny mi wi -

zy tę w In sty tu cie Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy, w la bo ra to riach
ba dań che micz nych i fi zjo lo gicz nych, a tak że w no wo wy bu do wa -
nej jed no st ce stra ży po żar nej w miej sco wo ści Hol lo la, gdzie m.in.
po przez roz wią za nia ar chi tek to nicz ne oraz urzą dze nia tech nicz ne
stwo rzo no wa run ki do sku tecz ne go utrzy ma nia hi gie ny przez stra -
ża ków [6].

Uczest ni cy pre zen to wa li do ko na nia swo ich kra jów w sfe rze pro -
fi lak ty ki no wo two ro wej. Ko niecz ność ze bra nia wła snych, na ro do -
wych da nych by ła jed ną z waż nych kon klu zji spo tka nia. Wska za no
rów nież na trud ność w ta kim za pla no wa niu i prze pro wa dze niu ba -
dań, aby ich wy ni ki mo gły być po rów ny wal ne z ba da nia mi pro wa -
dzo ny mi w in nych czę ściach świa ta. Za pre zen to wa no ko lej ne kro ki
wy ko ny wa ne w róż nych kra jach w ce lu prze ana li zo wa nia pro ble mu
i przed sta wie nia pra wi dło wo ści i tren dów. Głów nym wy zwa niem jest
wy ka za nie za po mo cą rze tel nych da nych, że pro ble ma ty ka wzmo -

żo nych za cho ro wań na szcze gól ne ro dza je no wo two rów do ty czy
w da nym kra ju da nej gru py za wo do wej. Uczest ni cy spo tka nia przed -
sta wia li też dzia łal ność i do ko na nia re pre zen to wa nych przez nich in -
sty tu cji zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką no wo two ro wą w swo im kra ju.
Za pre zen to wa no mię dzy in ny mi wy ni ki ba dań pro wa dzo nych w Fin -
lan dii i Es to nii, skie ro wa nych na licz bo we za pre zen to wa nie ska li 
pro ble mu. Oma wia ne by ły tak że ba da nia ukie run ko wa ne na zi den -
ty fi ko wa nie dróg eks po zy cji na czyn ni ki ra ko twór cze oraz okre śle nie
po zio mu sku tecz no ści pro ce dur i pro ce sów ma ją cych na ce lu ogra -
ni cza nie roz prze strze nia nia się i usu wa nie kon ta mi na cji. Jed ną 
z waż niej szych za pre zen to wa nych per spek tyw by ła dłu go fa lo wa
ana li za skut ków wzmo żo nej za cho ro wal no ści na no wo two ry wśród
stra ża ków w wy ni ku ich ak tyw no ści za wo do wej. Ana li za, zu peł nie jak
ni niej sza część na sze go cy klu, pro ble ma ty kę zdro wia trak to wa ła sze -
rzej, mó wiąc cho ciaż by o neu ro de ge ne ra cyj nym wpły wie prze wle -
kłej eks po zy cji stra ża ków na tle nek wę gla. 

Ko lor mo czu to do bry wskaź nik po zio mu od wod nie nia or ga ni zmu. Uczu cie pra gnie nia jest pierw szym te go ob ja wem. Re gu -
lar ne na wad nia nie or ga ni zmu pod czas służ by po win no być pod sta wo wym na wy kiem każ de go ra tow ni ka. Pa mię taj my, aby
pić wo dę mi ne ra li zo wa ną, któ ra do star cza or ga ni zmo wi nie zbęd nych mi kro ele men tów. Po ce nie się jest ozna ką od po wied -
nie go na wod nie nia i po praw ne go dzia ła nia funk cji re gu la cji tem pe ra tu ry przez or ga nizm.



Ko lej ne z za pre zen to wa nych ba dań po ru sza ły mię dzy in ny mi
opi sy wa ne w po przed nich czę ściach od ga zo wy wa nie, czy li emi sję
szko dli wych ga zów z ubrań spe cjal nych do 24 godz. po eks po zy cji
(a za tem już w straż ni cy). Ba da nie wy ko na no w za mknię tych de po -
zy tach ubrań spe cjal nych. Gru pa eks per tów zwie dza ła też po li gon
i ob ser wo wa ła prak tycz ne wdra ża nie pro ce dur z ob sza ru hi gie ny,
ana li zo wa ła i oma wia ła do stęp ną li te ra tu rę te ma tu, dys ku to wa ła
nad sku tecz ny mi me to da mi edu ka cji stra ża ków w za kre sie pro fi lak -
ty ki i ochro ny przed cho ro ba mi za wo do wy mi. Uwa gę po świę co no
rów nież no wym tech no lo giom po ma ga ją cym ogra ni czać eks po zy -
cję, np. mem bra nom blo ku ją cym cząst ki o drob nej frak cji zin te gro -
wa nym z ubra nia mi spe cjal ny mi czy ko mi niar ka mi stra żac ki mi.
Wśród po ru sza nych te ma tów zna la zła się rów nież de kon ta mi na cja
ubrań za po mo cą cie kłe go dwu tlen ku wę gla, ja ko jed na z naj sku -
tecz niej szych me tod usu wa nia upo rczy wych za nie czysz czeń. 

Jed nym z waż niej szych efek tów spo tka nia jest fakt, że stra ża cy
za czy na ją współ pra co wać na are nie mię dzy na ro do wej. Czer pa nie
z wy pra co wa nych roz wią zań i ada pto wa nie ich do kra jo wych uwa -
run ko wań jest z pew no ścią ła twiej sze niż bu do wa nie tej ogrom nej
ukła dan ki od no wa. Spo tka nie udo wod ni ło też, że w spra wę na le ży
an ga żo wać nie tyl ko śro do wi sko stra żac kie, ale przede wszyst kim
me dycz ne, bo wiem ja kie kol wiek wy pra co wa ne roz wią za nia bę dą
skie ro wa ne na stwo rze nie sys te mu opie ki zdro wot nej (pro fi lak ty ki
wtór nej i le cze nia) oraz roz wią zań praw nych umoż li wia ją cych wła -
ści wą opie kę spo łecz ną nad oso ba mi cho ru ją cy mi w związ ku z ak -
tyw no ścią za wo do wą. Pol scy eks per ci po win ni brać udział w te go
ty pu spo tka niach, czer pać z do świad czeń in nych kra jów i dzie lić się
swo imi. Sys tem wy mia ny eks per tów UE umoż li wia nam ta kie dzia -
ła nia.

***

Na tym koń czy my cykl ar ty ku łów po świę co nych zdro wiu stra ża -
ków. Wszyst kim tym, któ rzy po sta no wi li wziąć z nie go coś dla sie bie
i swo je go śro do wi ska, dzię ku je my. Ma my na dzie ję, że na wzór in -
nych kra jów w Pol sce te ma ty ka ta oswoi się na ty le, że ni ko go nie
bę dzie dzi wi ła po trze ba dba nia o aspek ty zwią za ne ze zdro wiem
i hi gie ną stra ża ków. Efekt sy ner gii po szcze gól nych dzia łań ma klu -
czo we zna cze nie dla efek tu koń co we go, więc nie lek ce waż my żad -
nej kwe stii zwią za nej z pro fi lak ty ką zdro wot ną. Jest to spra wa
każ de go z nas!

str. Dawid Słupik pełni słu˝b´ w KM PSP w ˚orach, 
mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jest zast´pcà naczelnika 

OÊrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, 
a bryg. dr hab. in˝. Rafał Porowski jest pracownikiem SGSP 

Bi blio gra fia
[1] Aman da L. Hun ter, Ano op S. V. Shah i in., Fi re si mu la tion and car dio va scu lar he alth in fi -
re fi gh ters, 4 Apr 2017 (https://www. aha jo ur nals. org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.
116.025711).
[2] Ste fa nos N. Ka les i in., Fi re fi gh ters and on -du ty de aths from co ro na ry he art di se ase: a ca se
con trol stu dy, 2003 (https://www. ncbi. nlm. nih. gov/pmc/ar tic les/PMC293431/).
[3] W. Ber ger, E.S.F. Co utin ho, I. Fi gu eira i in., „So cial Psy chia try and Psy chia tric Epi de mio lo -
gy” (2012) 47: 1001 (https://doi. org/10.1007/s00127 -011-0408-2).
[4] Z. Moc kał ło, Stres po ura zo wy w za wo dzie stra ża ka – prze gląd ba dań, 2009.
[5] https://www. ppoz. pl/in dex. php/ra tow nic two -i -ochro na -lud no sci/1204-za wod -wy so -
kie go -ry zy ka.
[6] M. Has si nen, Exchan ge of Experts me eting in Ku opio. Expo su re con trol in fi re & re scue
work (red.)

Skąd po mysł na kam pa nię edu ka cyj ną skie ro wa ną do funk -
cjo na riu szy PSP i dru hów OSP?
Ta kam pa nia jest od po wie dzią na po trze by stra ża ków. Nie speł na

2 la ta te mu za czę li zgła szać się do mnie przed sta wi cie le te go śro do -
wi ska. Ich uwa gę zwró ci ła obec na w me diach kam pa nia na szej fun -
da cji pod ha słem „BreastFit: ko bie cy biust – mę ska spra wa”. Po dej-
mo wa ła ona te mat wspar cia w pa rze, mó wi ła – tro chę prze wrot -
nie – o ro li męż czy zny w pro fi lak ty ce ra ka pier si u ko biet. Ten typ no -
wo two ru do ty ka naj więk szą licz bę ko biet w Pol sce – a każ dą z nich
ota cza prze cież gro no męż czyzn, któ rym na niej za le ży. Nie tyl ko mę -
żów czy part ne rów, ale i oj ców, bra ci czy ko le gów. Oni nie chcą stać
z bo ku, tyl ko dzia łać, da wać wspar cie we wła ści wy spo sób. Kam pa nia
spo tka ła się z do sko na łym od bio rem i my ślę, że ośmie li ła męż czyzn
do roz ma wia nia o cho ro bach no wo two ro wych. Stra ża cy uzna li na szą
Fun da cję za od po wied nie go part ne ra do dys ku sji na te mat no wo two -
rów, któ re gro żą im z ra cji wy ko ny wa ne go za wo du. Pro si li nas o wy -
gło sze nie pre lek cji w róż nych czę ściach kra ju, o udział w kon fe ren cji,
nie ste ty ze wzglę du na wcze śniej sze zo bo wią za nia nie mo gli śmy im
w tam tym cza sie po móc. Obie ca łam jed nak, że je śli tyl ko uda mi się
zna leźć środ ki fi nan so we, to chęt nie na wią że my współ pra cę ze śro -
do wi skiem po żar ni czym, by po móc w po pu la ry za cji pro fi lak ty ki no -
wo two ro wej wśród stra ża ków. Uda ło nam się na mó wić jed ne go
z part ne rów Fun da cji, fir mę TMS, na sfi nan so wa nie ta kiej kam pa nii
edu ka cyj nej, a przy naj mniej jej pierw sze go eta pu, po le ga ją ce go
na stwo rze niu na rzę dzi, któ re po zwo lą nam do trzeć do sze ro kiej rze -
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Pro fi lak ty ka
zbro jà stra ̋a ka
Kolejne badania pokazują, w jak dużym
stopniu zagrożeni chorobami
nowotworowymi są strażacy, którzy
wykonując swoje zadania, stykają się
często z substancjami toksycznymi. 
Czy da się przed tym uciec? 
Jak zniwelować ryzyko zachorowania? 
Jak rozmawiać o czyhającym
niebezpieczeństwie z bliskimi? 
Na te i inne tematy rozmawiamy 
z Anną Kupiecką, prezes fundacji
OnkoCafe – Razem Lepiej, organizatora
kampanii „Mundur nie zbroja”.
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szy od bior ców. Nie ste ty, na sze pre lek cje w jed -
nym czy dwóch miej scach to za ma ło, się gnę li -
śmy więc po ta kie for my prze ka zu, któ re bę dą
do stęp ne dla więk szej gru py za in te re so wa nych.

Ja kie na rzę dzia uda ło się Pań stwu stwo -
rzyć w ra mach kam pa nii?
Przede wszyst kim po wsta ła stro na in ter ne to -

wa, a to źró dło, z któ re go czer pać mo że każ -
dy – czy to na po trze by or ga ni zo wa nych przez
sie bie spo tkań lub wy kła dów, czy już bez po śred -
nio we wła snym ży ciu. Funk cjo na riusz PSP, druh
OSP czy też je go bli scy mo gą za po znać się z in -
for ma cja mi i wska zów ka mi przy go to wa ny mi
przez eks per tów z dzie dzi ny on ko lo gii, a w du -
żej mie rze tak że przez psy cho lo ga i psy cho on -
ko lo ga z fun da cji OnkoCafe Ad rian nę So bol. Jak
prze ciw dzia łać no wo two rom? Jak po ra dzić so -
bie, je śli usły szy my nie po myśl ną dia gno zę? Jak
udzie lić so bie mą dre go i do bre go wspar cia, jak wspie rać się w ro dzi -
nie? Jak się po ru szać w gąsz czu in for ma cji i cha osie emo cjo nal nym?
Od po wie dzi na te py ta nia ma ją klu czo we zna cze nie dla na sze go ży cia
i zdro wia, tak że psy chicz ne go.

Ko lej nym ele men tem jest ma te riał dru ko wa ny, czy li bro szu ra, któ -
rą wy da li śmy nie daw no. Dys try bu owa li śmy ją już pod czas pierw szych
warsz ta tów – zor ga ni zo wa ne zo sta ły dla stra ża ków z Olsz ty na i oko -
lic. Bro szu ra za wie ra szcze gó ło wy wy kaz ba dań pro fi lak tycz nych, któ -
re po win ni śmy wy ko ny wać, w szcze gól no ści pra cu jąc ja ko stra ża cy.

W ja ki spo sób kam pa nia do cie ra z prze ka zem do swo ich 
od bior ców, jak do wia du ją się o jej ist nie niu? 
Part ne ra mi na szej kam pa nii zo sta ły m.in. stra żac kie ini cja ty -

wy – cfbt czy Dro ga Ra tow ni ka, któ re re ali zu ją ak cję „Nie dla ra ka
w stra ży” i „Stra ża cy prze ciw ko bia łacz ce”. Współ pra cu je my ze śro do -
wi skiem stra ża ków ak tyw nych w sie ci, któ rzy ma ją swo je stro ny, blo -
gi, pro fi le w me diach spo łecz no ścio wych i oni udo stęp nia ją np. ad res
na szej stro ny in ter ne to wej. Kam pa nia spo tka ła się z po zy tyw nym od -
bio rem. Wie my już od kil ku lat, że po trze ba in for ma cji na te mat pro fi -
lak ty ki no wo two ro wej wśród stra ża ków jest du ża i nie by ła do tej po ry
za spo ko jo na, dla te go też na si od bior cy są spra gnie ni wie dzy i chło ną
ją jak gąb ka.

Do dam jesz cze, że kam pa nia otrzy ma ła pa tro nat me dial ny por ta -
lu te le wi zyj no -in ter ne to we go po ru sza ją ce go te ma ty zdro wia i me dy -
cy ny MedExpress. Pu bli ku je on ar ty ku ły do ty czą ce kam pa nii „Mun dur
nie zbro ja”. To ko lej na ścież ka do tar cia do po ten cjal nych od bior ców.
W dzia ła niach ko mu ni ka cyj nych wspomaga nas rów nież part ner
wspie ra ją cy – In sty tut Stra te gii i Roz wo ju. 

W śro do wi sku stra ża ków znaj dzie my mło dych męż czyzn, któ -
rzy nie daw no roz po czę li służ bę, pro wa dzą cych ak tyw ny tryb
ży cia, ma ją cych po czu cie, że zdro wie bę dzie im słu żyć wie le
dzie się cio le ci, a żad na po waż na cho ro ba nie po krzy żu je im
pla nów ży cio wych. Są też stra ża cy, któ rzy prze pra co wa li w po -
dzia le bo jo wym kil ka na ście czy na wet kil ka dzie siąt lat, wie -
dzą, że czę sto na ra ża li się na dzia ła nie sub stan cji tok sycz nych,
a co raz czę ściej do wia du ją się, że star szy o kil ka lat ko le ga
usły szał ści na ją cą z nóg dia gno zę: za awan so wa ny no wo twór.

Ja kie dzia ła nia po win ni pod jąć jed ni i dru -
dzy, wy ko rzy stu jąc to, co ofe ru je kam pa nia
„Mun dur nie zbro ja”? 

Klu czem jest pro fi lak ty ka no wo two ro wa. 
Po trzeb ne są od po wied nio czę ste ba da nia, do -
pa so wa ne do za gro żeń, z któ ry mi sty ka ją się
stra ża cy. Skut ki re zy gna cji z ta kie go po dej ścia
po ja wia ją się po wie lu la tach i czę sto na wet oso -
ba do tknię ta no wo two rem nie łą czy go z wy ko -
ny wa nym przez la ta w trud nych wa run kach
za wo dem.

Przede wszyst kim do brze by ło by, gdy by 
na sza kam pa nia za in spi ro wa ła jej od bior ców
do wy ro bie nia w so bie na wy ku dba nia o swo je
zdro wie bez wzglę du na to, w ja kim są wie ku,
czy na dal słu żą ja ko stra ża cy, czy już nie. My mo -
że my dać im puls do dzia ła nia i wie dzę na te mat
pro fi lak ty ki, ale ko lej ny ruch na le ży do każ de go
z osob na. Za ni ko go za da nia nie wy ko na my, nie

za pro wa dzi my na ba da nia. Każ dy ma zdro wie w swo ich rę kach. Je śli
jed nak usły szy, prze czy ta choć jed no zda nie i zde cy du je się pójść
na ba da nia, to już bę dzie ogrom ny suk ces kam pa nii. 

Waż ne jest rów nież, że by śmy na uczy li się wza jem ne go wspar cia
w dba niu o zdro wie – lu dzie, któ rzy ze so bą współ pra cu ją, miesz ka -
ją, mo gą się do tej dba ło ści sku tecz nie mo ty wo wać. Nie po zo sta waj -
my obo jęt ni, je śli wi dzi my, że ko le żan ka czy ko le ga źle wy glą da, nie
bój my się za py tać „Co ci jest?”, za chę cić do wi zy ty u le ka rza. Je śli nie
po skut ku je ła god na uwa ga, to mo że na wet po trzeb ny bę dzie po -
waż ny, ostrzej szy ton. Cza sem każ dy z nas po trze bu je bar dziej do -
bit ne go uświa do mie nia, na co się na ra ża, za sia nia wąt pli wo ści,
by śmy wresz cie za czę li dzia łać. Czę sto oba wa przed tym, że pod czas
ba dań zo sta nie wy kry ty po waż ny pro blem zdro wot ny, pa ra li żu je.
A prze cież na wet je śli tak się sta nie, to im wcze śniej, tym le piej.
W więk szo ści przy pad ków jed nak tak się nie dzie je, a ma my sa tys -
fak cję, że ro bi my wszyst ko, co trze ba. Idź my na ba da nia, aby ni cze -
go nie po ko ją ce go nie zna leźć, aby wy klu czyć cho ro bę i po twier dzić,
że je ste śmy zdro wi. 

Nie je ste śmy na ucze ni w Pol sce roz ma wiać o zdro wiu, tak że w ro -
dzi nie. Kul tu ro wo by ło przy ję te, że je śli po ja wia ła się cięż ka cho ro ba,
nie mó wi ło się o niej dzie ciom czy są sia dom. Pro ble my zdro wot ne po -
zo sta wa ły w sfe rze ta jem ni cy po li szy ne la. My na to miast sta ra my się
pro pa go wać wszyst ki mi na szy mi dzia ła nia mi, rów nież kam pa nią
„Mun dur nie zbro ja”, roz ma wia nie o zdro wiu, tak że o no wo two -
rach – spo koj nie, bez na pię cia i au ry ta jem ni cy, nie mal przy ka wie. Rak
to obec nie bar dzo czę sto cho ro ba prze wle kła, któ rą le czy się przez 
la ta i przy no si to efek ty. Po po ko na niu no wo two ru moż na mieć
przed so bą ko lej ne dzie się cio le cia i do brą ja kość ży cia, są już na to
przy kła dy. Dla te go mu si my wszy scy ra zem oba lać mi ty, opa no wać lęk
przed cho ro bą no wo two ro wą i ba da nia mi pro fi lak tycz ny mi.

Świet ną oka zją do te go jest roz mo wa, dzie le nie się swo imi
oba wa mi w przy ja znym gro nie. Ta ką moż li wość da ją warsz ta -
ty, któ re są rów nież or ga ni zo wa ne w ra mach kam pa nii „Mun -
dur nie zbro ja”. Pi lo ta żo we za ję cia już się od by ły. Ja ką mia ły
for mę?
Pierw sze warsz ta ty zor ga ni zo wa li śmy 13 kwiet nia w Wyż szej 

Szko le Za rzą dza nia im. prof. Ta de usza Ko tar biń skie go w Olsz ty nie,
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a w pierw szym eta pie kam pa nii pla no wa ne są jesz cze jed ne 
– w Lu bli nie.

Mia ły for mę se rii wy kła dów, po każ dym z nich od by wa ła się dys -
ku sja ze słu cha cza mi. Na po czą tek przed sta wi łam słu cha czom mo ją
hi sto rię. W dniu 43. uro dzin do sta łam wy nik ba da nia i oka za ło się, że
mam no wo twór zło śli wy pier si. W mo jej ro dzi nie nie by ło ta kie go
przy pad ku, są dzi łam więc, że zdro wie bę dzie mi to wa rzy szy ło co naj -
mniej do 60. Tym cza sem przy szło mi się zmie rzyć z po waż nym prze -
ciw ni kiem.

Opo wie dzia łam rów nież hi sto rię dziew czy ny, stra żacz ki, któ ra za -
cho ro wa ła w bar dzo mło dym wie ku na gle ja ka i obec nie się le czy. 
Czy cho ro ba jest wy ni kiem jej pra cy za wo do wej? Nie ma jed no znacz -
nej od po wie dzi. Jed nak pra ca w trud nych wa run kach mo gła się przy -
czy nić do roz wo ju no wo two ru. Ju sty na po sta no wi ła się po dzie lić
swo ją hi sto rią z ko le ga mi stra ża ka mi, prze ka za ła nam swo je zdję cia
z le cze nia, a tak że prze sła nie do stra ża ków, któ re pod czas spo tka nia
od czy ta łam. 

Swo je wy stą pie nie mia ła rów nież psy cho on ko log Ad rian na So bol,
któ ra na co dzień pra cu je z pa cjen ta mi on ko lo gicz ny mi i ich ro dzi na -
mi – w na szej fun da cji i w szpi ta lu. Uświa do mi ła nam, że zdro wie za czy -
na się w gło wie – ta ki jest ty tuł te go wy kła du. Sta ra ła się po ka zać
na przy kła dach, że war to za dbać o sa me go sie bie i swo ich bli skich. Koń -
cząc swo ją pre lek cję, Ad rian na So bol pod kre śli ła: „Zdro wie to nie koszt,
to in we sty cja. Nie od kła daj my od po czyn ku na póź niej, nie prze kła daj -
my za pla no wa nych ba dań – ży cie jest tu i te raz, pa mię taj my o tym”.

Ko lej ną czę ścią był wy kład Szy mo na Ko ko ta -Gó ry z ini cja tyw cfbt
i„Nie dla ra ka w stra ży” – part ne rów na szej kam pa nii. Szy mon po ka zał
w kon tek ście za wo du stra ża ka, jak wie le za le ży od nas sa mych, jak wie -
le za le ży od cie bie, dro gi stra ża ku. To ty za cho wu jesz hi gie nę, prze strze -
gasz za sad lub te go nie ro bisz. Je śli nie, to nie siesz wszyst kie szko dli we
sub stan cje do po ko ju czy kuch ni, kie dy jesz, tra fia ją do two je go or ga -
ni zmu. Je śli przy wo zisz nie upra ne ubra nie do do mu, prze no sisz tam
szko dli we sub stan cje i na ra żasz nie tyl ko sie bie, ale też swo ją ro dzi nę. 

Po pierw szych warsz ta tach do szły śmy z Ad rian ną do te go sa me -
go wnio sku – jesz cze ni gdy nie mia ły śmy tak uważ nej i za an ga żo wa -
nej gru py. Pro wa dzi ły śmy wie le wy kła dów – m.in. dla pa cjen tów, ich
bli skich, le ka rzy, dzien ni ka rzy czy pra cow ni ków firm far ma ceu tycz -
nych. Żad na z nich nie by ła tak stu pro cen to wo sku pio na na tym, co
mó wi my, jak mó wi my – stra ża cy chło nę li wie dzę, by li bar dzo za an ga -
żo wa ni w dys ku sję, dzie li li się swo imi py ta nia mi i spo strze że nia mi. 

By ły też łzy wzru sze nia, re flek sje, czy rze czy wi ście rak mnie nie do -
ty czy. Nie ste ty licz ba za cho ro wań na no wo two ry la wi no wo ro śnie, już
od no to wu je my oko ło 8 na 100 tys. miesz kań ców i co czwar tą oso bę
w 2050 r., a mo że na wet wcze śniej, do tknie ten pro blem. Ta cho ro ba
ist nie je, sta no wi po waż ne za gro że nie, mo że my się jed nak przed nią
za bez pie czać.

Pa mię taj my też, że rak to nie wy rok, że są na ryn ku co raz bar dziej
sku tecz ne me to dy le cze nia no wo two rów. W Pol sce pa cjen ci mo gą ko -
rzy stać z in no wa cyj nych me tod le cze nia np. w za kre sie ra dio te ra pii.
Na le ży do nich m.in. te ra pia za po mo cą no ża cy ber ne tycz ne go
CynerKnife, któ ry znaj du je swo je za sto so wa nie w le cze niu naj trud -
niej szych przy pad ków no wo two rów. 

Mó wi ły śmy o tym, co moż na zro bić w za kre sie przed się wzięć
edu ka cyj nych, pro fi lak tycz nych. Ja kie zmia ny by ły by po żą da -
ne na po zio mie dzia łań sys te mo wych, by ogra ni czyć ry zy ko
za pa da nia na no wo two ry w gru pie za wo do wej stra ża ków?

War to za uwa żyć, że te zmia ny rów nież mo gą być od dol ne. Moż -
na prze ka zy wać wy żej – do kie row nic twa, z czym się bo ry ka my, co
sta no wi pro blem, to po czą tek wy pra co wy wa nia no wych roz wią za nia.
Waż ne jest jed nak, aby każ dy re ali zo wał za le ce nia, któ re już ist nie ją,
a na wet za chę cał do te go ko le gów i uświa da miał im, że po peł nia ją
błąd, je śli te go nie ro bią. Nie ocze kuj my, że po wsta nie za rzą dze nie od -
gór ne, któ re bę dzie na ka zy wa ło od sta wiać bu ty czy myć odzież we
wła ści wy spo sób, a prze ło że ni bę dą spraw dzać, czy da ny stra żak umył
rę ce. Ist nie ją wy tycz ne za cho wań, ale to nasz in dy wi du al ny wy bór, czy
je re ali zo wać. 

Nie cho dzi też o to, by wpro wa dzić ry go ry stycz ne roz wią za nia sys -
te mo we bę dą ce bi czem na stra ża ków. Lep szą dro gą jest za chę ca nie
do prze strze ga nia za sad, edu ka cja, od wo ły wa nie się do po czu cia od -
po wie dzial no ści za sie bie i in nych. Set ki drob nych od stępstw od prze -
strze ga nia norm mo gą po skut ko wać za kil ka na ście czy na wet
kil ka dzie siąt lat za gro że niem zdro wia i ży cia w po sta ci cho ro by 
no wo two ro wej.

Jed nak je śli mo wa o od gór nych za rzą dze niach, war to wpro wa dzić
pew ne roz wią za nia w pro fi lak ty ce no wo two ro wej w śro do wi sku po -
żar ni czym. Roz ma wia li śmy o tym z uczest ni ka mi pierw szych warsz -
ta tów. Do brze by ło by po sze rzyć nie co za kres ba dań me dy cy ny pra cy
stra ża ków. Przy kła do wo za miast RTG klat ki pier sio wej moż na by
wpro wa dzić re zo nans ma gne tycz ny, któ ry jest du żo lep szym ba da -
niem ob ra zo wym, je śli cho dzi o płu ca. Na pew no przy da ły by się też
in ne ba da nia, ale któ re kon kret nie, mu sie li by wska zać już eks per ci. 

Ja kie są dal sze pla ny zwią za ne z kam pa nią „Mun dur nie zbro -
ja”? Czy bę dzie kon ty nu owa na?
Koń czy my pierw szy etap – stro na in ter ne to wa dzia ła, bro szu ry są

dys try bu owa ne, prze pro wa dzi li śmy warsz taty dla stra ża ków, dru gie
od bę dą się w Lu bli nie. Mam na dzie ję, że uda nam się zdo być środ ki
fi nan so we, po zy skać part ne rów do re ali za cji ko lej nych eta pów. Na ra -
zie za sia li śmy ziar no i ono mu si być pod le wa ne, aby kieł ko wać, więc
bar dzo chcie li by śmy tę kam pa nię kon ty nu ować. 

Mu si my dzia łać na wie lu po lach, zma gać się z nie wie dzą, ru ty ną,
lę ka mi. Jak da le ko one się ga ją, niech po ka że przy kład z warsz ta tów.
Bar dzo cie ka we by ło to, jak je den ze stra ża ków od po wie dział na mo -
ją proś bę, by uczest ni cy przy szli na za ję cia ze swo imi bli ski mi. Stwier -
dził: „Gdy bym mo ja żo na wzię ła udział w tym spo tka niu i usły sza ła by,
ja kie za gro że nia zdro wot ne nie sie mój za wód, to za bro ni ła by mi pra -
co wać, dla te go jej nie za pro szę”. I tu wła śnie po ja wia się ro la tej kam -
pa nii i jej po dob nych. Mu si my ni we lo wać ten lęk, wszy scy ja ko Po la cy
po win ni śmy na uczyć się roz ma wiać o zdro wiu i za gro że niach zdro -
wot nych, nie bać się mówić o tym rów nież w ro dzi nie. To wła śnie 
żo na czy mąż mo że być in spi ra cją: „Ko cha nie, kie dy by łaś/by łaś na ba -
da niach? Je śli się bo isz, to pój dę z to bą, je śli chcesz, bę dę sie dzieć
pod ga bi ne tem. Je śli coś się zda rzy, dźwi gnie my ten cię żar ra zem”. 
Ta kie wzor ce my śle nia i za cho wa nia chce my za po mo cą tej ini cja ty -
wy bu do wać, a wie my, że to przy no si efekt. Dzia ła my już od po nad
5 lat i wi dzi my, że te go ro dza ju kam pa nie zdro wot ne ma ją swo je skut -
ki spo łecz ne. Za czy na się od ma łych kro ków, od stro ny in ter ne to wej,
od bro szur, od po stów na Fa ce bo oku, wy wia dów do me diów. Świa -
do mość zna cze nia pro fi lak ty ki zdro wot nej bu du je się nie ste ty przez
la ta, ale to klu czo wy pro ces. 

roz ma wia ła An na So bót ka
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stot nym za strzy kiem fi nan so wym są tzw. środ ki ubez pie cze nio we.
To pie nią dze prze ka zy wa ne ko men dan to wi głów ne mu Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej przez za kła dy ubez pie czeń z wpły wów uzy ska -

nych z ty tu łu obo wiąz ko we go ubez pie cze nia od ognia w try bie art. 38
usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej. 

Wraz z wej ściem w ży cie z dniem 5 lip ca 2017 r. usta wy z 21 kwiet -
nia 2017 r. o zmia nie usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej oraz roz -
po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 30 czer-
w ca 2017 r. w spra wie roz dzia łu środ ków fi nan so wych prze zna czo -
nych wy łącz nie na ce le ochro ny prze ciw po ża ro wej zmie nio no spo -
sób roz dzia łu tych środ ków. Tra fia ją one po po ło wie do ochot ni czych
stra ży po żar nych oraz jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej, o któ -
rych mo wa w art. 15 pkt 1-5 i 8 usta wy z 21 kwiet nia 2017 r. o zmia nie
usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej.

Środ ki z ubez pie czeń w prak ty ce
Zmia na prze mo de lo wa ła spo sób prze pły wu tych środ ków – tra fia -

ją one do jed nost ki wnio sku ją cej bez po śred nio, a nie jak do tych czas
za po śred nic twem za rzą du wo je wódz kie go i Za rzą du Głów ne go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej.
Wcze śniej szy spo sób roz dzia łu tych środ ków miał ne ga tyw ny wpływ
na efek tyw ność wspie ra nia jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych,
po nie waż prze kaz in for ma cji do ty czą cych udzie lo ne go wspar cia mię -
dzy Związ kiem Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol -
skiej i Ko men dą Głów ną Pań stwo wej Stra ży Po żar nej był ogra ni czo ny.
Do cho dzi ło do sy tu acji, w któ rych jed nost ki OSP otrzy my wa ły do fi -
nan so wa nie za rów no od ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, jak i Za rzą du Głów ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży 
Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej. 

Te raz dys po nen tem środ ków jest or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej
od po wie dzial ny za stan ochro ny prze ciw po ża ro wej kra ju, któ ry jest
naj le piej po in for mo wa ny o jej sta nie. Pań stwo wa Straż Po żar na ja ko
służ ba od po wie dzial na za funk cjo no wa nie kra jo we go sys te mu ra tow -

ni czo -ga śni cze go pro wa dzi na bie żą co róż ne go ro dza ju ana li zy i ewi -
den cje, któ re sta no wią pod sta wę do przy dzie la nia do ta cji dla jed no -
stek OSP. Wszel kie da ne po zy ski wa ne są od po zio mu po wia tu, dzię ki
cze mu PSP ma sze ro ki i obiek tyw ny ob raz wy po sa że nia i po trzeb jed -
no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej na te re nie kra ju. 

Roz dział pie nię dzy jest więc bliż szy istot nym po trze bom. Od by wa
się w na stę pu ją cy spo sób. Wspar cie fi nan so we jest przy zna wa ne po -
szcze gól nym OSP na pod sta wie ich wnio sków, po uzy ska niu opi nii wła -
ści we go ko men dan ta po wia to we go (miej skie go) PSP. Ko men dan ci
ma ją bo wiem bez po śred ni kon takt z OSP na te re nie swo je go po wia tu
i ich opi nie opar te są na rze tel nych da nych sta ty stycz nych oraz wy stę -
pu ją cych po trze bach. Zgod nie z art. 13 usta wy z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej do za dań ko men dan ta po wia to we go
(miej skie go) PSP na le ży m.in. „or ga ni zo wa nie na ob sza rze po wia tu kra -
jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go”, a tak że „dys po no wa nie oraz
kie ro wa nie si ła mi i środ ka mi kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze -
go na ob sza rze po wia tu (…)”. Za tem oczy wi ste jest, że roz dział środ -
ków fi nan so wych z firm ubez pie cze nio wych przez ko men dan ta
głów ne go PSP przy wy ko rzy sta niu ca łej struk tu ry Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej wpły wa ko rzyst niej na stan ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Na le ży za uwa żyć, że Pań stwo wa Straż Po żar na pro wa dzi szko le nia
za wo do we i do sko na lą ce stra ża ków ochot ni ków, a tak że zwią za ną
z tym ewi den cję. Otrzy mu jąc do za opi nio wa nia wnio sek da nej OSP,
ko men dant po wia to wy (miej ski) uwzględ nia licz bę człon ków ochot -
ni czych stra ży po żar nych, któ rzy ma ją od po wied nie szko le nia upraw -
nia ją ce do pro wa dze nia spe cja li stycz nych dzia łań m.in. z za kre su
ra tow nic twa tech nicz ne go, che micz no -eko lo gicz ne go czy wy so ko -
ścio we go. Jest więc w sta nie oce nić za sad ność wnio sko wa ne go
przed się wzię cia, np. za ku pu spe cja li stycz ne go sprzę tu pod wzglę dem
moż li wo ści i efek tyw no ści je go wy ko rzy sta nia. Po ma ga ją w tym też
in spek cje go to wo ści bo jo wej jed no stek ochot ni czych stra ży po żar -
nych. Po ka zu ją one czę sto istot ne bra ki sprzę to we, ko niecz ność okre -
so wych prze glą dów czy le ga li za cji sprzę tu, a tak że re mon tu straż nic. 
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

Wsparcie OSP
– nowe podejÊcie (cz. 2)

MA REK JA SI¡ SKI

W poprzednim numerze PP zostały przedstawione główne źródła finansowania
ochotniczych straży pożarnych z budżetu państwa. Należą do nich przede wszystkim

dotacje oraz tzw. program modernizacji służb. Jednak źródeł wsparcia OSP jest więcej. 

I

fot. arch. PP



/ 2019 MAJ 31

War to pod kre ślić, że pla nu jąc do fi nan so wa nie ze środ ków z firm
ubez pie cze nio wych, ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
ma rów nież moż li wość uwzględ nie nia kil ku źró deł fi nan so wa nia, co
po zwa la uła twić mon taż fi nan so wy kon kret ne go przed się wzię cia jed -
nost ki OSP. 

Sce do wa nie roz dzia łu środ ków fi nan so wych z firm ubez pie cze -
nio wych wy łącz nie na ko men dan ta głów ne go PSP po zwo li ło rów -
nież na pla no wa nie roz dzia łu środ ków fi nan so wych w po łą cze niu
z prze ka za niem zbęd nych po jaz dów czy też sprzę tu bę dą ce go obec -
nie wła sno ścią PSP. Po trze by nie któ rych jed no stek ochot ni czych
stra ży po żar nych mo gą za tem zo stać za spo ko jo ne bez ko niecz no -
ści wspar cia fi nan so we go, a tym sa mym środ ki fi nan so we z firm
ubez pie cze nio wych są wy ko rzy sty wa ne jesz cze efek tyw niej. Zmia -
ny są po zy tyw nie od bie ra ne i oce nia ne przez dru hów, o czym świad -
czą po dzię ko wa nia kie ro wa ne na rę ce mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji oraz ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej. 

Tryb i za sa dy udzie la nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych
z wpły wów uzy ska nych ze skła dek z ty tu łu obo wiąz ko we go ubez pie -
cze nia od ognia szcze gó ło wo opi sa no w PP nr 1/2018. 

Fun dusz Spra wie dli wo ści
Zre for mo wa ny Fun dusz Po mo cy Po krzyw dzo nym oraz Po mo cy

Post pe ni ten cjar nej – Fun dusz Spra wie dli wo ści, któ re go dys po nen tem
jest mi ni ster spra wie dli wo ści, dzia ła od wrze śnia 2017 r. Roz po rzą dza
pie niędz mi za są dza ny mi od spraw ców prze stępstw. Zmia ny usta wo -
we, prze pro wa dzo ne z ini cja ty wy rzą do wej, po zwo li ły na po sze rze -
nie krę gu or ga ni za cji, dla któ rych Fun dusz Spra wie dli wo ści stał się
do stęp ny. Uru cho mio ny pro gram ukie run ko wa ny był na zwięk sze nie
bez pie czeń stwa Po la ków. Skie ro wa no go do gmin i miast na pra wach
po wia tu z ca łe go kra ju, dzię ki cze mu spe cja li stycz ny sprzęt ra tow ni -
czo -ga śni czy tra fił do jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych. W ten
spo sób środ ki po zy ska ne od spraw ców prze stępstw słu żą po krzyw -
dzo nym i ra tu ją ży cie.

W 2018 r. mi ni ster spra wie dli wo ści w ra mach te go fun du szu prze -
zna czył kwo tę 102 800 tys. zł na wspar cie dzia łal no ści jed no stek
ochot ni czych stra ży po żar nych, przede wszyst kim na za kup pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu ra tow ni czo -ga śni cze go i ze sta wów me dycz nych. Jest
to naj więk sze w hi sto rii ta kie do fi nan so wa nie dla ochot ni czych stra -
ży po żar nych.

Dzia ła nia te zy ska ły wzmoc nie nie in sty tu cjo nal ne. 28 mar ca
2018 r. zo sta ło za war te po ro zu mie nie po mię dzy mi ni strem spra wie -
dli wo ści a ko men dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w spra wie udzie la nia do ta cji ce lo wych z Fun du szu Spra wie dli wo ści
na rzecz ochot ni czych stra ży po żar nych w 2018 r.

Na mo cy po ro zu mie nia ko men dant głów ny PSP udzie lił dys po nen -
to wi Fun du szu me ry to rycz ne go wspar cia po przez wska za nie sprzę -
tu nie zbęd ne go do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych przez
jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych, wska za nie przed sta wi cie li
do skła du ko mi sji we ry fi ku ją cej wnio ski (24 z 11 wo je wództw), a tak -
że opi nio wa nie ofert i spo so bu wy ko rzy sta nia do ta cji. W ten ra cjo nal -
ny spo sób Pań stwo wa Straż Po żar na okre śli ła, ja kie wy po sa że nie jest
nie zbęd ne jed nost kom ochot ni czych stra ży po żar nych. 

Wy bór da ne go ro dza ju sprzę tu nie był przy pad ko wy. Mi ni ster spra -
wie dli wo ści przy znał do ta cję ce lo wą ze środ ków Fun du szu Spra wie -
dli wo ści na urzą dze nia i sprzęt, nie zbęd ne do udzie le nia po mo cy
po szko do wa nym bez po śred nio na miej scu po peł nie nia prze stęp stwa,
m.in. de fi bry la to ry, tor by ra tow ni cze.

Po do ko na niu wy bo ru pod pi sy wa nie umów od by wa ło się w jed -
nost kach or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w ter mi nach
wy zna czo nych przez dys po nen ta fun du szu.

Środ ki WFOŚiGW / NFOŚiGW
Obec ne kie row nic two Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi -

ni stra cji wraz z kie row nic twem Ko men dy Głów nej PSP pod ję ło wie le
dzia łań ma ją cych na ce lu po szu ki wa nie do dat ko wych źró deł do fi nan -
so wa nia, głów nie dla za ku pu sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych,
m.in. z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej.

Do roz bu do wy ba zy sprzę to wej jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych w zna czą cym stop niu przy czy nia się Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej i fun du sze wo je wódz kie.
Wie lo let nia współ pra ca z ni mi, po le ga ją ca m.in. na udzie la niu do ta cji
fi nan so wych zgod nie z opra co wa ny mi i wspól nie ak cep to wal ny mi
pro gra ma mi, wpły nę ła na ja kość pro wa dze nia dzia łań, szcze gól nie
w za kre sie ra tow nic twa che micz ne go i eko lo gicz ne go. Do ta cje prze -
ka zy wa ne przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej od 1992 r. prze zna cza no na za kup no wo cze sne go sprzę tu
dla jed no stek kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. Nie mniej
jed nak po zwa la ją one tyl ko na czę ścio we uzu peł nie nie bra ków oraz
wy mia nę wy eks plo ato wa ne go, prze sta rza łe go tech nicz nie sprzę tu.

W ra mach po ro zu mie nia mi ni stra śro do wi ska oraz spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji za war te go 25 mar ca 2011 r. oraz po ro zu -
mie nia z 30 paź dzier ni ka 2015 r. w spra wie współ dzia ła nia w za kre sie
zwal cza nia za gro żeń dla śro do wi ska, fun du sze ochro ny śro do wi ska
prze ka za ły w la tach 2015-2018 łącz nie 176 770 216,48 zł na do fi nan -
so wa nie za ku pów sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych. Szcze gó ło -
we kwo ty do fi nan so wań przed sta wia ta be la 2.

W 2018 r. w efek cie współ dzia ła nia z mi ni strem śro do wi ska, Na ro do -
wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz je go
wo je wódz ki mi od dzia ła mi za ku pio no 375 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga -
śni czych o łącz nej war to ści 284 444 736 zł. Po zo sta łe środ ki fi nan so we

Lp. Wo je wódz two Kwo ta [tys. zł]

1. pod kar pac kie 8 500,00 

2. świę to krzy skie 5 500,00

3. dol no ślą skie 6 000,00 

4. ślą skie 7 500,00 

5. opol skie 3 300,00 

6. łódz kie 7 500,00 

7. po mor skie 4 500,00 

8. ku jaw sko -po mor skie 5 300,00 

9. za chod nio po mor skie 4 100,00 

10. lu bel skie 8 200,00 

11. ma zo wiec kie 11 400,00 

12. war miń sko -ma zur skie 4 300,00 

13. wiel ko pol skie 10 000,00

14. pod la skie 4 000,00 

15. lu bu skie 2 700,00

16. ma ło pol skie 10 000,00 

Ra zem 102 800,00 

Ta be la 1. Roz dział środ ków w ra mach Fun du szu Spra wie dli wo ści



po cho dzi ły m.in. ze środ ków jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go róż -
ne go szcze bla, do ta cji MSWiA, do ta cji KSRG, ze środ ków z firm ubez pie -
cze nio wych, La sów Pań stwo wych, po pra wek po sel skich, jak rów nież
środ ków wła snych jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych.

Do fi nan so wa nie obo zów MDP 
Co ro ku obo zy mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych cie szą się

ogrom nym za in te re so wa niem. Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej wspie ra fi nan so wo i or ga ni za cyj nie obo zy szko le nio wo -wy -
po czyn ko we dla człon ków MDP. 

W 2015 r. obo zy MDP by ły or ga ni zo wa ne przez Za rząd Głów ny
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej – zor -
ga ni zo wa no obo zy dla 4077 uczest ni ków za kwo tę 1 600 000 zł (in for -
ma cja ze spra woz da nia Za rzą du Głów ne go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej za twier dzo ne go przez Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji).

W 2016 r. za or ga ni za cję obo zów MDP od po wia dał Za rząd Głów -
ny Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP. Przy do fi nan so -
waniu 1 800 tys. zł z do ta cji Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji sko rzy sta ło z nich 3 426 uczest ni ków (da ne po cho dzą
ze spra woz da nia – roz li cze nia do ta cji Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji przez Za rząd Głów ny Związ ku Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych RP). 

W 2017 r. Zwią zek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP zre zy gno wał
z ubie ga nia się o do fi nan so wa nie obo zów mło dzie żo wych dru żyn po -
żar ni czych ze środ ków Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji. Pań stwo wa Straż Po żar na za war ła jed nak in dy wi du al ne
umo wy z po szcze gól ny mi jed nost ka mi ochot ni czych stra ży po żar -
nych oraz nie któ ry mi od dzia ła mi po wia to wy mi ZOSP RP na kwo -
tę 2 000 tys. zł. Pod pi sa no 61 umów z 58 jed nost ka mi ochot ni czych
stra ży po żar nych oraz 3 od dzia ła mi po wia to wy mi Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej. Na ich pod sta wie zor -
ga ni zo wa nych zo sta ło 65 obo zów dla 3224 uczest ni ków. 

W 2018 r. na or ga ni za cję obo zów MDP prze zna czo no kwo tę więk szą
niż w ro ku po przed nim, tj. 2 800 tys. zł. Zo sta ło pod pi sa nych 149 umów
na do fi nan so wa nie obo zów MDP na łącz ną kwo tę 2 800 tys. zł, z te -
go: 139 umów z jed nost ka mi OSP oraz trzy od dzia ła mi po wia to wy mi
ZOSP RP, sześć umów z od dzia ła mi po wia to wy mi/miej ski mi ZOSP RP
i czte ry umo wy z od dzia ła mi wo je wódz ki mi ZOSP RP. Pierw sza umo wa
pod pi sa na zo sta ła 24 kwiet nia, a ostat nia 2 lip ca br. W su mie zor ga ni zo -
wa no obo zy dla 6 790 uczest ni ków, czy li w po rów na niu do 2016 r. z tej
for my wy po czyn ku sko rzy sta ło dwa ra zy wię cej dzie ci i mło dzie ży. 

Szko le nie OSP
Zgod nie art. 35 ust. 1 usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej, szko -

le nie człon ków ochot ni czych stra ży po żar nych pro wa dzi nie od płat -
nie Pań stwo wa Straż Po żar na. Do za dań ko men dan ta po wia to we go
(miej skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, zgod nie z art. 13 ust. 6
pkt 15) usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, na le ży szko le nie człon -
ków OSP. Co ozna cza, że PSP pro wa dzi szko le nia za wo do we i do sko -

MAJ  2019 /32

SPRAWY OCHOTNIKÓW

Ta be la 2. Do fi nan so wa nie za ku pów do ko na nych przez jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych w la tach 2015-2018 ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej i fun du szy wo je wódz kich

Rok

WFOŚiGW NFOŚiGW Ra zem

Licz ba sa mo cho dów Kwo ta 
do fi nan so wa nia [zł] Licz ba sa mo cho dów Kwo ta 

do fi nan so wa nia [zł] Licz ba sa mo cho dów Kwo ta 
do fi nan so wa nia [zł]

2015* 220 20 381 686,42 – – 220 20 381 686,42

2016 208 24 184 565,47 17 2 892 803,12 225 27 077 368,59

2017 212 26 011 130,31 44 6 641 469,04 256 32 652 599,35

2018** – – 375 99 261 562,12 375 99 261 562,00

Ra zem 640 70 577 382,20 436 106 192 834,28 1076 176 770 216,48

2015-2017 – da ne dot. WFOŚIGW we dług in for ma cji ze bra nych z wo je wódz kich fun du szy z te re nu kra ju
2016-2018 – da ne z Biu ra Lo gi sty ki Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
* w 2015 r. NFOŚiGW roz dzie lał środ ki fi nan so we dla jed no stek OSP bez udzia łu PSP
** w 2018 r. ra zem WFOŚiGW / NFOŚiGW

Rok Licz ba umów

Licz ba 
zor ga ni zo -

wa nych 
obo zów

Licz ba
uczest ni ków

Kwo ta do fi -
nan so wa nia

[tys. zł]

2015 brak da nych brak da nych 4 077 1 600

2016 brak da nych brak da nych 3 426 1 800

2017 61 65 3 224 2 000

2018 149 152 6 790 2 800

Ta be la 3. Da ne do ty czą ce or ga ni za cji obo zów MDP w la tach 2015-2018. Brak
kom plet nych da nych w ro ku 2015 i 2016 – obo zy re ali zo wa ne by ły przez 
Za rząd Głów ny ZOSP RP. Da ne z 2017 i 2018 r. po cho dzą z Biu ra Fi nan sów 
Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

Rok

Licz ba prze szko lo nych dru hów OSP 
w po szcze gól nych la tach

z KSRG spo za KSRG ra zem

2015 27 861 22 356 50 217

2016 21 630 16 540 38 170

2017 27 893 22 156 50 049

2018 19 229 18 024 37 253

RAZEM 96 613 79 076 175 689

Ta be la 4. Szko le nia re ali zo wa ne przez PSP na po trze by OSP w la tach
2015-2018*

* Szko le nie stra ża ków OSP re ali zo wa ne w 2015 r. zgod nie z „Sys te mem szko le nia człon ków
ochot ni czych stra ży po żar nych bio rą cych bez po śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czych”,
a od 2016 r. zgod nie z„Za sa da mi or ga ni za cji szko leń człon ków ochot ni czych stra ży po żar nych
bio rą cych bez po śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czych”, m.in.: szko le nie pod sta wo we stra -
ża ków-ra tow ni ków OSP, szko le nie z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go dla stra ża ków-ra tow -
ni ków OSP, szko le nie kie row ców kon ser wa to rów sprzę tu ra tow ni cze go OSP, szko le nie
do wód ców OSP, szko le nie na czel ni ków OSP itp.
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na lą ce stra ża ków ochot ni ków, a tak że ewi den cję wy szko le nia dru hów
ochot ni czych stra ży po żar nych. 

Oprócz za ku pów sprzę tu i wy po sa że nia, a tak że po pra wy wa run -
ków lo ka lo wych, istot nym ele men tem pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ochro ny prze ciw po ża ro wej jest szko le nie dru hów OSP. Nie są to
dzia ła nia bez kosz to we, więc ich uję cie w ni niej szym ze sta wie niu jest
jak naj bar dziej za sad ne. 

Re asu mu jąc 
Zmia ny w fi nan so wa niu OSP opi sa ne w tym i po przed nim wy da -

niu PP umoż li wia ją po dział środ ków sto sow nie do licz by po wia tów,
z uwzględ nie niem spe cy ficz nych dla nich za gro żeń. Dzię ki te mu moż -
na pod no sić suk ce syw nie i rów no mier nie, a co naj waż niej sze – ce lo -
wo, po ziom wy po sa że nia OSP we wszyst kich re jo nach kra ju.

Roz dział środ ków na po szcze gól ne wo je wódz twa uwzględ nia
licz bę po wia tów i licz bę jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych.
Licz ba po wia tów jest de cy du ją ca przy roz dzia le środ ków na wy dat -
ki in we sty cyj ne, na to miast środ ki na wy dat ki bie żą ce dzie lo ne są
we dług licz by jed no stek OSP w wo je wódz twie. Jed nym z ar gu men -
tów przy ję cia ta kiej me to dy by ło bar dzo nie rów no mier ne roz ło że -
nie OSP na te re nie kra ju. Uwzględ nia nie tyl ko licz by jed no stek
mo gło po wo do wać dal sze po głę bia nie róż nic w tech nicz nym wy -
po sa że niu OSP mię dzy wo je wódz twa mi. Tym sa mym nie da ło by się
osią gnąć w prze wi dy wal nej per spek ty wie po pra wy bez pie czeń stwa
miesz kań ców tych re jo nów kra ju. Ob sza ry kra ju sła biej roz wi nię te
go spo dar czo to rów nież sa mo rzą dy gmin ne o mniej szych do cho -
dach i ni kłych moż li wo ściach prze ka za nia środ ków na za ku py spe -
cja li stycz ne go sprzę tu i po jaz dów dla jed no stek ochot ni czych stra ży
po żar nych, co ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ma
na wzglę dzie. 

Roz dział środ ków fi nan so wych dla jed no stek OSP bę dą cych w dys -
po zy cji mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji oraz ko men dan -
ta głów ne go PSP w po łą cze niu z in ny mi źró dła mi fi nan so wa nia ma
na ce lu do pro wa dze nie do za spo ko je nia wy stę pu ją cych po trzeb, tj.
zrów no wa żo ne go roz dzia łu sił i środ ków na po zio mie po wia tu/wo je -
wódz twa/kra ju, a tym sa mym uzy ska nia zrów no wa żo ne go po ten cja -
łu ra tow ni cze go. 

nad bryg. Ma rek Ja siƒ ski jest za st´p cà ko men dan ta głów ne go PSP

Rok

Licz ba prze szko lo nych dru hów OSP 
w po szcze gól nych la tach

z KSRG in na ra zem

2015 2 176 1 577 3 753

2016 2 348 1 913 4 261

2017 2 646 1 016 3 662

2018 1 734 229 1 963

RAZEM 8 904 4 735 13 639

Ta be la 5. In ne szko le nia or ga ni zo wa ne na po trze by OSP*

* In ne szko le nia or ga ni zo wa ne na po trze by OSP to np.: szko le nie w ko mo rze dy mo wej, szko -
le nie okre so we BHP OSP, szko le nie w za kre sie ob słu gi i na peł nia nia zbior ni ków ci śnie nio wych,
szko le nie z ob słu gi pod no śni ków po żar ni czych (po de stów ru cho mych sa mo jezd nych kat. I p),
szko le nie na pa tent ster mo to rzy sty że glu gi śród lą do wej, szko le nie BHP i przy go to wu ją ce
do pra cy w apa ra tach ochro ny ukła du od de cho we go itp.



o do za sa dy in sty tu cja pu blicz na, jak np. na sza for ma cja,
funk cjo nu je w spo sób trans pa rent ny. Wszel kie aspek ty do -
ty czą ce sfe ry ope ra cyj nej, lo gi stycz nej, fi nan so wej czy ka -

dro wej są po da wa ne do pu blicz nej wia do mo ści na żą da nie mass
me diów lub w try bie wnio sku o udo stęp nie nie in for ma cji pu blicz nej.
Nie za leż nie od za py tań dzien ni ka rzy czy miesz kań ców da nej miej -
sco wo ści czy po wia tu, Pań stwo wa Straż Po żar na udo stęp nia część
in for ma cji z bie żą cej dzia łal no ści za po mo cą Biu le ty nu In for ma cji Pu -
blicz nej lub wła snej stro ny in ter ne to wej. Mo gą to być opra co wa nia
pre zen tu ją ce dzia łal ność rocz ną, kwar tal ną, wszel kie go ro dza ju sta -
ty sty ki lub po pro stu re la cja z ak cji ra tow ni czo -ga śni czej, ćwi czeń czy
uro czy sto ści. 

Zgod nie z pra wem pra so wym in for ma cji pra sie zo bo wią za ny jest
udzie lić kie row nik da nej ko mór ki or ga ni za cyj nej lub oso ba przez nie -
go upo waż nio na. Ko men dan ci wszyst kich szcze bli wy zna cza ją ofi ce -
ra pra so we go, aby w ich imie niu pro wa dził współ pra cę z przed-
sta wi cie la mi mass me diów. 

Rzecz nik pra so wy ma za za da nie uła twić me diom kon takt z in -
sty tu cją, któ rą re pre zen tu je. W przy pad ku Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej po wi nien być na tu ral nym łącz ni kiem po mię dzy świa tem cy wil -
nym i stra żac kim. Bę dzie więc od po wia dał głów nie na za py ta nia
mass me diów, choć mu si mieć świa do mość, że mo gą się do nie go
zwró cić rów nież oso by chcą ce uzy skać róż ne go ro dza ju in for ma cje
i po ra dy do ty czą ce stra ży po żar nej lub sfe ry bez pie czeń stwa po ża -
ro we go.

Ofi cer pra so wy w PSP bę dzie się więc bo ry kał się z per ma nent -
nym bra kiem cza su oraz sy tu acja mi wy kra cza ją cy mi po za zwy kły za -
kres obo wiąz ków. Jak się do te go przy go to wać? W ja ki spo sób
wy pra co wać so bie re la cje z dzien ni ka rza mi oraz wła sny warsz tat pra -
cy? Po sta ram się po dzie lić wła sny mi do świad cze nia mi, aby choć tro -
chę uła twić ży cie ofi ce rom pra so wym PSP, któ rzy do pie ro za czy na ją
przy go dę z „rzecz ni ko wa niem” oraz po dzie lić się re flek sja mi z bar -
dziej do świad czo ny mi ko le ga mi.

Dzień do bry
Aby uła twić kon takt przed sta wi cie lom mass me diów, na stro nie

in ter ne to wej lub w BIP po win no się umie ścić za kład kę z da ny mi kon -
tak to wy mi ofi ce ra pra so we go lub rzecz ni ka pra so we go, z po da niem
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ofi ce ra pra so we go
Państwowa Straż Pożarna to instytucja finansowana z podatków, dlatego
jest zobowiązana do udzielania prasie informacji o funkcjonowaniu
ochrony przeciwpożarowej. Jak to robić profesjonalnie?

C

Warsz tat 
fot. Karol Kierzkowski
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nu me ru te le fo nu sta cjo nar ne go, ko mór ko we go oraz ad re su e -ma il.
Są to pod sta wo we na rzę dzia pra cy każ de go rzecz ni ka. War to też
umie ścić tam je go zdję cie. Jest to szcze gól nie po moc ne pod czas ak -
cji ra tow ni czo -ga śni czych lub wy da rzeń po za ma cie rzy stą jed nost -
ką. Dzien ni ka rze lub oso by od po wie dzial ne za ko mu ni ka cję
w róż ne go ro dza ju in sty tu cjach od ra zu bę dą wie dzia ły, z kim roz ma -
wia ją. Szyb ciej też od naj dą rzecz ni ka wśród wie lu stra ża ków na miej -
scu ak cji ra tow ni czej.

Nie ste ty umiesz cze nie kom plet nych da nych kon tak to wych rzecz -
ni ka dla wie lu in sty tu cji wciąż nie jest oczy wi ste. Pod czas wy szu ki -
wa nia pod sta wo wych in for ma cji te le adre so wych firm, in sty tu cji czy
urzę dów moż na na po tkać ta kie, któ re w za kład ce „Kon takt”, „Dla pra -
sy” czy „Rzecz nik pra so wy” umiesz cza ją je dy nie zwrot „rzecz nik pra -
so wy” (bez imie nia i na zwi ska) oraz nu mer te le fo nu sta cjo nar ne go,
co gor sza, tyl ko ad res e -ma il lub je dy nie for mu larz kon tak to wy. 
Te go ty pu prak ty ki nie uła twia ją na wią za nia kon tak tu, ra czej spra -
wia ją wra że nie, że da ny urząd lub fir ma są nie przy ja zne i nie ży czą
so bie kon tak tu ze świa tem ze wnętrz nym.

Po czą tek
Z chwi lą wy zna cze nia na nie eta to we sta no wi sko ofi ce ra pra so we -

go ko men dan ta po wia to we go lub miej skie go PSP stra żak roz po czy -
na przy go dę ze współ pra cą z mass me dia mi. Od tej chwi li bę dzie
od po wia dał na za py ta nia dzien ni ka rzy zwią za ne z dzia łal no ścią da -
nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PSP. Za kres prze ka zy wa nych in for ma cji
jest bar dzo sze ro ki. Od bie żą cych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych (tych
du żych i tych ma leń kich bę dą cych w krę gu za in te re so wa nia dzien -
ni ka rzy) przez spra wy ka dro we, fi nan so we, lo gi stycz ne po wy ja śnie -
nia zwią za ne z prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych
i po ra dy do ty czą ce bez pie czeń stwa. Sło wem wszyst ko, co do ty czy
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Aby po do łać za da niu, mu si wy pra co wać
opty mal ne sche ma ty dzia ła nia i na wią zać do bre re la cje ze współ pra -
cow ni ka mi, prze ło żo ny mi oraz przed sta wi cie la mi me diów. Utrud -
nie nie sta no wi fakt, że z do tych cza so wych obo wiąz ków bę dzie
roz li cza ny jak do tych czas, bez ta ry fy ulgo wej. W wiel kim skró cie:
rzecz nik mu si pra co wać szyb ciej, że by re ali zo wać za da nia pod sta wo -
we oraz do dat ko we, zwią za ne z„rzecz ni ko wa niem”. Nie ste ty współ -
pra cow ni cy nie za wsze bę dą po moc ni w wy peł nia niu za dań ofi ce ra
pra so we go, a dzien ni ka rze tak przy jaź ni i wy ro zu mia li, jak wy da wa li
się na pierw szy rzut oka. 

Po pierw sze ofi cer pra so wy PSP mu si pa mię tać, że wy po wia da się
w imie niu swo je go prze ło żo ne go, mo że mó wić je dy nie o te ma tach
zwią za nych z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną. Bar dzo czę sto bę dzie py -
ta ny o po da nie przy czy ny po ża ru czy wy pad ku sa mo cho do we -
go – na ten te mat nie mo że my się wy po wia dać, bo po stę po wa nie
wy ja śnia ją ce pro wa dzi po li cja oraz pro ku ra tu ra. Dla te go w tej sy tu -
acji na le ży krót ko uciąć do cie ka nia, stwier dza jąc, że po stę po wa nie
wy ja śnia ją ce bę dzie pro wa dzo ne po za koń cze niu dzia łań ra tow ni -
czych.

Po dru gie ofi cer pra so wy mu si pa mię tać o współ pra cy po mię dzy
rzecz ni ka mi czy ko mu ni ka to ra mi służb współ pra cu ją cych z PSP oraz
ofi ce rem pra so wym/rzecz ni kiem z po zio mu wo je wódz kie go oraz Ko -
men dy Głów nej PSP. Bar dzo waż na jest zna jo mość z rzecz ni kiem po -
li cji, bo to na tu ral ny part ner PSP pod czas co dzien nych in ter wen cji
ra tow ni czo -ga śni czych. Mo że my z nim do pre cy zo wać wy po wie dzi
do ty czą ce licz by osób po szko do wa nych lub po pro su usta lić, ja kich
za gad nień bę dą do ty czy ły in for ma cje po da ne do pra sy (usta la my 

za kres od po wie dzial no ści oraz wy pra co wu je my do bre prak ty ki
na przy szłość). Ko lej ną waż ną oso bą jest rzecz nik lo kal nych władz sa -
mo rzą do wych. Pod czas zda rzeń po wo du ją cych za gro że nie dla miej -
sco wej lud no ści, jak np. po wo dzie czy ewa ku acja miesz kań ców
z bu dyn ku, du ża część py tań bę dzie do ty czy ła sfe ry za rzą dza nia kry -
zy so we go. Do brze jest mieć kon takt do part ne ra z lo kal ne go sa mo -
rzą du, aby prze kie ro wać do nie go py ta nia lub po pro stu być
zo rien to wa nym w te ma cie.

Do prze ło żo nych ofi ce ra pra so we go mam proś bę, aby za pew ni li
mu mi ni mal ny kom fort pra cy w po sta ci służ bo we go nu me ru te le fo -
nu oraz służ bo we go ad re su e -ma il. Nie ste ty bar dzo czę sto spo ty ka -
my sy tu ację, kie dy ofi cer pra so wy PSP wy ko rzy stu je pry wat ny nu mer
te le fo nu oraz pry wat ną skrzyn kę e -ma il. Jest to co naj mniej nie pro -
fe sjo nal ne. War to za dbać o de ta le, tym bar dziej że nie kosz tu ją zbyt
wie le.

Ak cja ra tow ni czo -ga śni cza
Współ pra ca ze środ ka mi ma so we go prze ka zu jest jed nym z ele -

men tów ak cji ra tow ni czo -ga śni czej. Wspo mi na o tym roz po rzą dze -
nie MSWiA o or ga ni za cji KSRG w punk cie do ty czą cym za dań
zwią za nych z kie ro wa niem tak tycz nym – „współ pra ca z mass me dia -
mi” oraz za dań zwią za nych z kie ro wa niem stra te gicz nym – „utwo -
rzenie ze spo łu pra so we go”. War to, by do wód cy za po zna li się
z do ku men tem „Współ pra ca jed no stek KSRG ze środ ka mi ma so we -
go prze ka zu”, wpro wa dzo nym do sto so wa nia przez ko men dan ta
głów ne go PSP w 2013 r. Za sa dy szcze gó ło wo opi su ją spo sób za pew -
nie nia współ pra cy jed nostek PSP i OSP z przed sta wi cie la mi pra sy
pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych. To lek tu ra obo wiąz ko wa dla
ko men dan tów, ofi ce rów pra so wych, dy żur nych ope ra cyj nych w sta -
no wi skach kie ro wa nia oraz do wód ców wszyst kich szcze bli.

Wie le za py tań re por ter skich do ty czy dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, co jest na tu ral ne w przy pad ku in sty tu cji po wo ła nej do ra to -
wa nia ży cia i zdro wia osób oraz mie nia. Na to, kie dy ofi ce ro wi
pra so we mu przyj dzie in for mo wać o ak cji ra tow ni czo -ga śni czej cie -
szą cej się szcze gól nym za in te re so wa niem mass me diów, nie ma on
żad ne go wpły wu. Mu si być ak tyw ny przez 365 dni w ro ku. Me dia ni -
gdy nie śpią ani nie ma ją urlo pu. Jak po wszech nie wia do mo, kry zy -
sy zda rza ją się w pią tek po po łu dniu, w so bo ty, nie dzie le i świę ta.
Dla te go bar dzo waż ną spra wą jest zor ga ni zo wa nie za stęp stwa dla
ofi ce ra pra so we go w ra zie cho ro by, urlo pu czy wy jąt ko wej sy tu acji
pry wat nej, kie dy po pro stu nie bę dzie do stęp ny. Do brze, je że li oso -
ba za stę pu ją ca uczy się fa chu pod skrzy dła mi do świad czo ne go rzecz -
ni ka. W ta kim przy pad ku ewen tu al na zmia na na nie eta to wej funk cji
ofi ce ra pra so we go od by wa się na tu ral nie (np. w związ ku z awan sem,
prze nie sie niem do in nej ko men dy czy przej ściem w stan spo czyn -
ku). 

Pod czas du żej ak cji ra tow ni czo -ga śni czej po trzeb na jest oso ba
wspie ra ją ca rzecz ni ka, cho ciaż by ze wzglę du na za pla no wa nie
przerw na od po czy nek czy wska za nie ob sza rów od po wie dzial no -
ści. W sy tu acji, gdy wio dą cy ofi cer pra so wy udzie la in for ma cji pra -
sie przed ka me ra mi, oso ba wspie ra ją ca mo że ode brać je go
służ bo wy te le fon lub zak tu ali zo wać da ne na te mat sy tu acji w szta -
bie ak cji. 

Waż ne jest, aby na miej scu ak cji ra tow ni czo -ga śni czej być ak tyw -
nym i szu kać kon tak tu z me dia mi. Je że li po żar po wstał na te re nie
ha li ma ga zy no wej lub za kła du prze my sło we go wy dzie lo ne go ogro -
dze niem (czę sto pil no wa ne go przez służ bę ochro ny), ko niecz ne jest



wyj ście np. przed bra mę głów ną, gdzie w na tu ral ny spo sób zbie ra -
ją się przed sta wi cie le pra sy oraz oso by po stron ne. Mi mo że PSP za -
rzą dza ak cją ra tow ni czą, nie wol no nam wpusz czać na te ren za kła du
przed sta wi cie li me diów. Wią że się to z pra wem wła ści cie la do za rzą -
dza nia swo im te re nem we dług wła snych za sad. Czę sto za kła dy czy
in sty tu cje ma ją bar dzo ry go ry stycz ne za sa dy do ty czą ce wpusz cza -
nia osób na swój te ren. Po za koń czo nej ak cji ra tow ni czej zwróć my
uwa gę, ja kie ma te ria ły fo to gra ficz ne lub fil mo we pu bli ko wa ne są
na stro nach in ter ne to wych PSP. Bez po zwo le nia władz da nej in sty -
tu cji nie wol no nam pu bli ko wać zdjęć z miej sca ak cji, chy ba że zo -
sta ły wy ko na ne z ogól no do stęp ne go pla cu, uli cy czy chod ni ka.
Po dob nie na le ży uczu lić ko le gów stra ża ków na zdję cia, któ re w cza -
sie rze czy wi stym po ja wia ją się na pro fi lach PSP lub jed no stek ochot -
ni czych stra ży po żar nych w me diach spo łecz no ścio wych. W tym
przy pad ku moż na na ra zić się na uza sad nio ne za rzu ty na ru sze nia ta -
jem ni cy han dlo wej lub ta jem ni cy śledz twa do ty czą ce go wy ja śnie -
nia przy czyn po ża ru czy wy pad ku. Usza nuj my rów nież pra wo
do za cho wa nia pry wat no ści w przy -
pad ku po ża rów w bu dyn kach miesz -
kal nych. Pu bli ko wa nie zdjęć spa-
lo nej kuch ni czy sa lo nu bez po zy ska -
nia zgo dy wła ści cie la jest nie do zwo -
lo ne.

Pa mię taj my, że Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w tym sa mym stop niu
za le ży na prze ka za niu re la cji z dzia -
łań, co przed sta wi cie lom me diów.
Nie mo że my tu zo sta wić pu ste go
po la. Cho ciaż by z uwa gi na fakt, że
ma te riał o po ża rze lub in nym zda -
rze niu bę dzie trans mi to wa ny (czę sto na ży wo) z na szą obec no ścią
lub bez niej. Je że li funk cjo na riusz PSP nie bę dzie współ pra co wał
i prze ka zy wał in for ma cji do mass me diów, zro bi to ktoś in ny, np.
rzecz nik służ by współ pra cu ją cej lub (co gor sza) oso ba po stron na.
Nie ste ty w tym przy pad ku tra ci my kon tro lę nad tym, ja ki prze kaz
pły nie do miesz kań ców re gio nu lub kra ju za po śred nic twem mass
me diów. Mo gą się po ja wić da ne nie pre cy zyj ne lub wręcz nie praw -
dzi we, co ro dzi spe ku la cje oraz po czu cie, że sy tu acja wy mknę ła się
spod kon tro li (sko ro nikt ze stra ża ków się nie wy po wia da, to zna czy,
że ma ją coś do ukry cia). 

Pod czas ak cji ga śni czej war to zna leźć czas na szyb ki mo ni to ring
me diów za po mo cą wy szu ki war ki (np. w smart fo nie lub kom pu te rze
w szta bie ak cji), aby spraw dzić, w ja kim kie run ku po dą ża prze kaz i czy
przy pad kiem nie ro dzi się sy tu acja kry zy so wa wi ze run ko wo dla PSP.
W tym miej scu war to wspo mnieć, że te le fon ko mór ko wy jest na rzę -
dziem pra cy, więc war to kon tro lo wać po ziom na ła do wa nia ba te rii
lub za dbać o do stęp do prą du i ła do war ki, aby w kul mi na cyj nym mo -
men cie wej ścia na ży wo na gle nie za milkł.

W przy pad ku dłu go trwa łych ak cji lub zda rzeń szcze gól nych war -
to roz wa żyć stwo rze nie punk tu in for ma cyj ne go dla dzien ni ka rzy
w na mio cie lub po miesz cze niu w re mi zie OSP lub urzę dzie gmi ny,
szko le itp., z do stę pem do prą du, kil ko ma krze sła mi i ław ka mi, być
mo że na wet czaj ni kiem i her ba tą. Te go ty pu punkt in for ma cyj ny
bę dzie bar dzo po moc ny przy bie żą cej współ pra cy z me dia mi
i umoż li wi nam prze ję cie ini cja ty wy, je że li cho dzi o in for mo wa nie
o dzia ła niach PSP, sta jąc się głów nym (nie je dy nym) źró dłem in for -
ma cji.

In ter net
In ter net jest po wszech nym me dium, wy ko rzy sty wa nym w co dzien -

nej pra cy oraz ko mu ni ka cji przez mi lio ny lu dzi na ca łym świe cie. 
Ko men dy PSP wszyst kich szcze bli są zo bo wią za ne do pro wa dze nia
Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej i umiesz cza nia w nim wie lu przy dat -
nych in for ma cji na te mat da nej ko men dy. W Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej wie le ko mend zde cy do wa ło się do dat ko wo na utwo rze nie wi tryn
in ter ne to wych jed nost ki. BIP oraz stro na in ter ne to wa jest wi zy tów ką
in sty tu cji, więc war to po świę cić chwi lę na to, aby do brze za pre zen to -
wać się w sie ci i wy wrzeć ko rzyst ne wra że nie już na star cie. Oprócz
przy stęp nej sza ty gra ficz nej obo wiąz ko wa jest ak tu ali za cja wszel kie -
go ty pu da nych do stęp nych przez www, w tym nu me rów te le fo nów,
ad re sów e -ma il czy da nych kie row nic twa i po szcze gól nych kie row ni -
ków ko mó rek or ga ni za cyj nych. Jed ną z naj bar dziej wi docz nych nie -
do sko na ło ści stro ny in ter ne to wej jest brak wzmia nek o ak tu al nych
wy da rze niach. Je że li ostat ni wpis po cho dzi sprzed trzech, czte rech
mie się cy lub co gor sza pół ro ku (by wa, że ostat nią wia do mo ścią jest

ubie gło rocz ny Dzień Stra ża ka), spra -
wia to wra że nie, że w ko men dzie
kom plet nie nic się nie dzie je. Jest to
an ty re kla ma i nie sie ry zy ko, że nie wie -
le osób bę dzie re gu lar nie od wie dza ło
wi try nę in ter ne to wą tej jed nost ki PSP. 

Za po mo cą wła snej stro ny in ter -
ne to wej prze sy ła my do świa ta ze -
wnętrz ne go waż ne z punk tu wi dze-
nia PSP ko mu ni ka ty oraz bu du je my
wi ze ru nek spraw nej i no wo cze snej
for ma cji. Po ka zu jąc sze reg wy da rzeń,
ini cja tyw czy cie ka wo stek z ży cia da -

nej ko men dy, je ste śmy po strze ga ni ja ko in sty tu cja do brze zor ga ni -
zo wa na, a w dal szej ko lej no ści bu dzą ca za ufa nie, co jest nie zwy kle
istot ne. W sy tu acji kry zy su wi ze run ko we go lub du że go za in te re so -
wa nia spo łecz ne go te ma tem zwią za nym z dzia łal no ścią da nej 
ko men dy PSP kie row nic twu jed nost ki bę dzie bar dzo za le ża ło na do -
tar ciu z wła snym prze ka zem do jak naj więk szej licz by osób. Za po -
mo cą wła snej stro ny in ter ne to wej mo że my wy słać ko mu ni kat
wy ja śnia ją cy da ną spra wę lub po pro stu in for mu ją cy, że PSP pod ję -
ła sze reg dzia łań na rzecz li kwi da cji czy roz po zna nia za gro że nia. 
Je że li ma my spraw nie za rzą dza ną i ak tu al ną stro nę in ter ne to wą z du -
żą licz bą od wie dzin, bę dzie o wie le ła twiej do trzeć do me diów lo kal -
nych oraz ogól no pol skich, a tak że do miesz kań ców re gio nu. 

Za rzą dza nie stro ną in ter ne to wą to za da nie dla wszyst kich ko mó -
rek or ga ni za cyj nych da nej ko men dy PSP. Każ dy wy dział, sek cja czy
sta no wi sko sa mo dziel ne po win no mieć wkład w da ny ob szar stro ny
www. Na przy kład ko mór ki ka dro we dba ją o dział do ty czą cy na bo ru
do służ by, ko mór ka lo gi stycz na np. o ogło sze nia o prze tar gu czy spo -
rzą dza nie re la cji z prze ka za nia no we go sprzę tu do jed nost ki. Wresz -
cie wy dział ope ra cyj ny mo że po chwa lić się ćwi cze nia mi, ak cja mi
ra tow ni czy mi, na ra da mi czy szko le nia mi. Ofi cer pra so wy po wi nien
wie dzieć, ja kie tre ści znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej ma cie rzy -
stej ko men dy PSP, mo że rów nież mo de ro wać, w ja kiej ko lej no ści 
uka zu ją się ma te ria ły, ale to nie ozna cza, że za wszyst kie jest od po -
wie dzial ny. Część wia do mo ści mo że być two rzo na przez rzecz ni ka,
ale co do za sa dy każ da z ko mó rek or ga ni za cyj nych jed nost ki or ga -
ni za cyj nej PSP wno si swój wkład w tre ści me ry to rycz ne pu bli ko wa -
ne w In ter ne cie.
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Jed nym z na rzę dzi, któ re moż na wy ko rzy stać w pra cy ofi ce ra pra -
so we go, są me dia spo łecz no ścio we. Za ło że nie kon ta jed nost ki PSP
jest dar mo we i nie wy ma ga spe cja li stycz nej wie dzy. 

Co raz po wszech niej sze wy ko rzy sta nie smart fo nów w co dzien -
nej ko mu ni ka cji spo wo do wa ło, że in for mo wa nie o po ża rach, wy -
pad kach dro go wych czy gwał tow nych zja wi skach po go do wych
sta ło się bar dzo dy na micz ne. Po stęp tech no lo gii roz wi nął jesz cze
bar dziej za po trze bo wa nie na in for ma cję ze stro ny służb ra tun ko -
wych nie mal 24 godz. na do bę, sie dem dni w ty go dniu. In for mo -
wa nie o ich dzia ła niach obec nie od by wa się w cza sie rze czy wi stym,
krót ko po po wsta niu zda rze nia. W du żej mie rze za spra wą prze sy -
ła nia zdjęć i fil mów z te le fo nów ko mór ko wych bez po śred nio
do nadaw ców te le wi zyj nych, ra dio wych oraz por ta li in for ma cyj -
nych.

Wy ko rzy sta nie me diów spo łecz no ścio wych to bu do wa nie po zy -
tyw ne go wi ze run ku PSP rów nież w sie ci. Jest to ko lej ny ka nał ko mu -
ni ka cji, za po mo cą któ re go moż na prze ka zy wać tre ści zwią za ne
z dzia łal no ścią na szej for ma cji – obok pod sta wo wych, ja ki mi są stro -
na in ter ne to wa oraz współ pra ca ze środ ka mi ma so we go prze ka zu
re ali zo wa na przez ofi ce ra pra so we go ko men dy PSP. So cial me dia ma -
ją róż no rod ną funk cjo nal ność i nie co in ny typ użyt kow ni ków. Pro fi -
le w róż nych me diach spo łecz no ścio wych świet nie się uzu peł nia ją,
po nie waż w od mien ny spo sób do ku men tu ją dzia łal ność stra ża ków
oraz in for mu ją o spra wach zwią za nych z sze ro ko ro zu mia nym bez -
pie czeń stwem, w tym wy da ją ko mu ni ka ty o za gro że niach. 

Me dia spo łecz no ścio we moż na lu bić lub nie, moż na być ich wiel -
kim zwo len ni kiem lub za cię tym wro giem. O jed nym nie wol no nam
jed nak za po mnieć – wia do mość prze ka zy wa na przez In ter net, rów -
nież za po mo cą so cial me diów, ma wiel ką moc do cie ra nia do róż nych
śro do wisk, w tym do dzien ni ka rzy, po li ty ków, a co naj waż niej -
sze – do zwy kłych oby wa te li. War to za sta no wić się, czy w mia rę roz -
wi ja nia warsz ta tu ofi ce ra pra so we go nie po świę cić chwi li
na bu do wa nie re la cji rów nież w so cial me diach.

Jak nas wi dzą, tak nas pi szą
Wy stą pie nia przed ka me ra mi są esen cją „rzecz ni ko wa nia”, a jed -

no cze śnie chle bem po wsze dnim ofi ce ra pra so we go PSP. Aby do brze
wy paść, ko niecz ne jest wła ści we przy go to wa nie me ry to rycz ne
oraz – co rów nie waż ne – od po wied ni wy gląd. 

W związ ku z tym, że stra żak przed ka me ra mi wy stę pu je na sty ku
świa ta mun du ro we go i cy wil ne go, po wi nien uży wać słow nic twa zro -
zu mia łe go dla prze cięt ne go Po la ka. Pod czas re la cji za po mnij my
przez chwi lę o re gu la mi nach, wy tycz nych i roz ka zach i wejdź my
w skó rę na sze go od bior cy. Je że li bę dzie my mó wi li nie zro zu mia le,
z wy ko rzy sta niem fa cho we go słow nic twa, ro śnie ry zy ko, że słu chacz
czy widz prze łą czy ka nał i wy bie rze in ny pro gram. Tra ci my w ten spo -
sób od bior ców, a prze cież ce lem na sze go wy stą pie nia jest ich jak naj -
więk sza licz ba.

Po dob nie jest z wy po wie dzia mi. Więk szość z nas jest wzro kow ca -
mi, dla te go wi dząc re la cje z po ża ru czy wy pad ku z udzia łem stra ża -
ka lub po li cjan ta na pierw szym pla nie, roz po zna je my ko lor mun du ru,
a przez to for ma cję, na stęp nie do pie ro sły szy my, co mó wi do nas
funk cjo na riusz.

Do wy wia dów w stu dio te le wi zyj nym czy na gra nia krót kiej wy -
po wie dzi (tzw. set ki) oczy wi ście wy stę pu je my w schlud nym umun -
du ro wa niu, do pię ci na ostat ni gu zik. Kon tro wer sje i za kło po ta nie
bu dzi cza sem na kry cie gło wy. Czę sto ko le dzy dzi wią się, że pod czas

wy po wie dzi przed ka me ra mi nie za kła dam czap ki (rza dziej ro ga tyw -
ki). Zda rza ją się sy tu acje, kie dy na kry cie gło wy ma po pra wić kom fort,
np. pod czas opa dów desz czu czy śnie gu lub pod czas mroź nej po go -
dy. Za uważ cie, że pod czas nie sprzy ja ją cej po go dy re por te rzy za kła -
da ją cie płe czap ki, sza li ki, a kurt ki do pi na ją na ostat nie gu zi ki (cza sem
ma ją otwar te pa ra so le nad gło wa mi). W sprzy ja ją cych wa run kach
me te oro lo gicz nych re dak to rzy, ale i ko le dzy z in nych for ma cji czę sto
roz pi na ją kurt ki od mun du ru, po ka zu jąc służ bo we umun du ro wa nie
i wy stę pu ją bez na kry cia gło wy.

Jest to dzia ła nie ce lo we, zwięk sza my w ten spo sób szan se na to,
by być usły sza nym. Do cie ra my bo wiem z na szym prze ka zem sku -
tecz niej niż w sy tu acji, kie dy ma my na kry cie gło wy, za któ rym widz
mo że wo dzić wzro kiem (pa mię taj my, że je ste śmy wzro kow ca mi), nie
sły sząc, co ma do po wie dze nia oso ba wy po wia da ją ca się.

Jesz cze raz pod kre ślę: ofi cer pra so wy wy stę pu je na sty ku świa ta
mun du ro we go i cy wil ne go. Czap ka lub ro ga tyw ka naj czę ściej od -
wra ca uwa gę od te go, co się mó wi, na rzecz te go, co wi dzi się w te -
le wi zo rze. Nie ste ty są sy tu acje, kie dy stra żak wy po wia da ją cy się dla
te le wi zji ma krzy wo za ło żo ną czap kę lub po gnie cio ne na kry cie gło -
wy. Mo że zda rzyć się tak, że ope ra tor ka me ry nie usta wi się do brze
i da szek czap ki lub ro ga tyw ki prze sło ni nam twarz, co spra wia wra -
że nie pró by ukry cia nie wy god nych fak tów lub cho wa nia się za
za sło ną, bu dząc wąt pli wo ści od bior cy (prze kaz tra ci na wia ry-
god no ści).

Nie kie dy ce lo wo za kła da się na kry cie gło wy. Do ty czy to sy tu acji
kry zy so wych wi ze run ko wo. Wte dy naj le piej, aby by ło jak naj więk sze,
a pod czas roz mo wy czę sto kręć my gło wą, aby od wró cić uwa gę wi -
dza. W skraj nych przy pad kach przed sta wi ciel kry ty ko wa nej for ma cji
wy po wia da się w ubra niu cy wil nym, aby od rzu cić pierw sze sko ja rze -
nie z da ną for ma cją. W ten spo sób zmniej sza licz bę po ten cjal nych
od bior ców. Nie twier dzę, że na kry cie gło wy jest nie po trzeb ne. Na le -
ży je za każ dym ra zem do bie rać in dy wi du al nie, w za leż no ści od cha -
rak te ru i te ma ty ki roz mo wy. War to za sta no wić się przez chwi lę, jak
zo sta nie ode bra na na sza wy po wiedź, czy jest zro zu mia ła oraz na ty -
le in te re su ją ca, że by wi dzo wie lub słu cha cze po pro stu nie prze łą -
czy li ka na łu. 

mł. bryg. Ka rol Kierz kow ski jest ofi ce rem pra so wym 
ma zo wiec kie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP
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e dług słow ni ka ję zy ka pol skie -
go we te ran to sta ry, do świad -
czo ny żoł nierz, uczest nik mi-

nio nej woj ny lub mi nio ne go po wsta nia lub
oso ba, któ ra prze pra co wa ła gdzieś wie le lat
lub ma du że do świad cze nie w czymś. Uchwa -
lo na w 2011 r. usta wa o we te ra nach dzia łań
po za gra ni ca mi pań stwa roz sze rzy ła jed nak
zna cze nie te go sło wa w prak ty ce i umoż li wi -
ła ra tow ni kom uzy ska nie sta tu su we te ra na,
je śli dzia ła li po za gra ni ca mi pań stwa. 

Stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
mo gą być de le go wa ni do peł nie nia służ by
po za gra ni ca mi pań stwa w ra mach grup ra -
tow ni czych (mo du łów), któ re mo gą zo stać
udo stęp nio ne do udzie le nia wspar cia pod -
czas klęsk ży wio ło wych i ka ta strof na te re nie
Unii Eu ro pej skiej i po za nią. Obec nie Pol ska
ma kil ka mo du łów prze zna czo nych do dzia -
łań mię dzy na ro do wych. Są one zgło szo ne są
do Wspól ne go Sys te mu Łącz no ści i In for mo -
wa nia w Sy tu acjach Kry zy so wych (CECIS).
Ra tow ni cy z tych mo du łów bra li udział
w dzia ła niach na ca łym świe cie. 

Po za gra ni ca mi pań stwa
Zgod nie z za pi sa mi usta wy o Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej stra ża cy mo gą peł nić

służ bę po za gra ni ca mi pań stwa w gru pie 
ra tow ni czej. Gru pa ta ka utwo rzo na zo sta je
przez mi ni stra wła ści we go do spraw we -
wnętrz nych do dzia łań ra tow ni czych, ak cji
po szu ki waw czo -ra tow ni czych oraz ak cji 
hu ma ni tar nych. De le go wa nie stra ża ka do
peł nie nia służ by w gru pie ra tow ni czej po -
za gra ni ca mi pań stwa i je go od wo ła nie 
z de le go wa nia na stę pu je w for mie roz ka zu.
Po trzeb na jest pi sem na zgo da stra ża ka oraz
uzy ska nie przez nie go po zy tyw nej oce ny
pre dys po zy cji do peł nie nia służ by w gru pie
ra tow ni czej i za świad cze nia le kar skie go
o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do
peł nie nia służ by bez ogra ni czeń, a tak że
pod da nie się szcze pie niom ochron nym.
Przy oce nie pre dys po zy cji stra ża ka bie rze się
pod uwa gę cel skie ro wa nia gru py ra tow ni -
czej, za kres za dań, ob szar jej dzia ła nia oraz
kwa li fi ka cje i wy szko le nie za wo do we stra ża -
ka. Po nad to na le ży uwzględ nić wy ma ga nia
okre ślo ne przez wła ści wy or gan pań stwa
przyj mu ją ce go gru pę ra tow ni czą lub or ga -
ni za cji mię dzy na ro do wej, któ rej gru pa ra -
tow ni cza zo sta ła pod po rząd ko wa na na czas
re ali za cji za dań. Oce ny pre dys po zy cji do ko -
nu je ko men dant głów ny PSP lub z je go upo -
waż nie nia kie row nik jed nost ki or ga ni za -

cyj nej PSP, w któ rej stra żak peł ni służ bę.
W przy pad ku stra ża ków bę dą cych człon-
ka mi gru py ra tow ni czej, któ rej go to wość
do pod ję cia dzia łań po za gra ni ca mi pań stwa
wy no si po ni żej 24 godz., oce ny pre dys po zy -
cji na le ży do ko nać co rocz nie do 31 stycz nia.
W przy pad ku in nych stra ża ków oce ny pre -
dys po zy cji do ko nu je się pod czas two rze nia
gru py ra tow ni czej i za cho wu je ona waż ność
w cza sie de le go wa nia [1]. 

We te ra ni w PSP
Zgod nie z usta wą [2] we te ra nem mo że

być oso ba, któ ra bra ła udział w dzia ła niach
po za gra ni ca mi pań stwa w ra mach gru py ra -
tow ni czej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej łącz -
nie przez okres nie krót szy niż 60 dni. Sta tus
we te ra na przy zna wa ny jest na wnio sek
funk cjo na riu sza przez mi ni stra wła ści we go
do spraw we wnętrz nych. Pod sta wą do ubie -
ga nia się przez funk cjo na riu sza PSP o przy -
zna nie sta tu su we te ra na są: od po wied ni
wnio sek, za świad cze nie wy da ne przez ko -
men dan ta głów ne go PSP (za wie ra ono:
imię/imio na i na zwi sko oso by ubie ga ją cej
się o przy zna nie sta tu su we te ra na, nu mer
PESEL, na zwę i ro dzaj dzia ła nia po za gra ni -
ca mi pań stwa, w któ rym uczest ni czy ła oso -
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ROZMAITOŚCI

Na si we te ra ni RO BERT KŁ¢B CZYK
SŁA WO MIR WOJ TA
MA RIUSZ CHO MON CIK
ADAM PI¢T KA

Choć słowo weteran zwykle kojarzy się z żołnierzem, weteranami
mogą być funkcjonariusze pełniący służbę w resortach podległych

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W

Wybrane działania strażaków PSP poza granicami państwa:
 Armenia – trzęsienie ziemi, 1988,
 wojna na Bałkanach, 1999,
 Turcja – trzęsienie ziemi, 1999,
 Węgry, Rumunia – powódź, 2000,
 Indie – trzęsienie ziemi, 2001,
 Ukraina, Niemcy, Czechy – powódź, 2001,
 Ukraina – pomoc medyczna dla ofiar wypadku lotniczego we

Lwowie, 2002,
 Algieria, Iran – trzęsienie ziemi, 2003,
 Sri Lanka/Sumatra – dostarczenie poszkodowanym po tsunami leków,

sprzętu medycznego i koców, 2004-2005,
 Pakistan – trzęsienie ziemi, 2005,
 Indonezja – trzęsienie ziemi, 2006,
 Ukraina – powódź, 2008,

 Gruzja – transport darów dla poszkodowanych w konflikcie
zbrojnym, 2008,

 Haiti – trzęsienie ziemi, 2010,
 Federacja Rosyjska – pożary lasów, 2010,
 Czechy – powódź, 2013,
 Słowenia – brak energii, 2014,
 Bośnia i Hercegowina – powódź, 2014,
 Ukraina – transport pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej 

w związku z niepokojami społecznymi po konflikcie na Krymie, 2014 i 2015,
 Nepal – trzęsienie ziemi, 2015,
 Tunezja – wsparcie psychologiczne po zamachu terrorystycznym, 2015,
 Niemcy, Węgry – migracja ludności, transport pomocy humanitarnej, 2015,
 Szwecja – gaszenie pożarów lasów, 2018.

[źródło www.ppoz.pl]



Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 11 paź -
dzier ni ka 2005 r. w spra wie wa run ków i try bu de le -
go wa nia stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
do peł nie nia służ by po za gra ni ca mi pań stwa oraz
spo so bu i or ga ni za cji dzia ła nia gru py ra tow ni czej
(DzU r. nr 212, poz. 1765).
[2] Usta wa z dnia 19 sierp nia 2011 r. o we te ra nach
dzia łań po za gra ni ca mi pań stwa (DzU nr 205,
poz. 1203)

ba ubie ga ją ca się o przy zna nie sta tu su 
we te ra na, okres uczest nic twa w dzia ła niach
po za gra ni ca mi pań stwa, zaj mo wa ne sta no -
wi sko służ bo we lub funk cję peł nio ną pod -
czas udzia łu w dzia ła niach po za gra ni ca mi
pań stwa) oraz za świad cze nie o nie ka ral no -
ści z Kra jo we go Re je stru Kar ne go. Po nad to
do ku men tem po twier dza ją cym sta tus we -
te ra na oraz we te ra na po szko do wa ne go jest
od po wied nio le gi ty ma cja we te ra na al bo le -
gi ty ma cja we te ra na po szko do wa ne go, wy -
da na przez mi ni stra wła ści we go do spraw
we wnętrz nych. 

Za słu że ni we te ra ni mo gą otrzy mać od
mi ni stra od zna kę ho no ro wą „Za Za słu gi
w Dzia ła niach po za Gra ni ca mi Rze czy po spo -
li tej Pol skiej”. Szcze gó ły do ty czą ce przy zna -
wa nia tej od zna ki za war te zo sta ły w roz -
po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 5 lu te go 2013 r. w spra wie po stę po wa nia
o nada nie od zna ki ho no ro wej „Za Za słu gi
w Dzia ła niach po za Gra ni ca mi Rze czy po spo -
li tej Pol skiej”.

War to za zna czyć, że we te ra ni ob cho dzą
swój dzień 29 ma ja. To tak że świę to 15 funk -
cjo na riu szy w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(uwzględ nia jąc eme ry tów). W 2013 r. Ko -

men da Głów na PSP opra co wa ła do ku ment:
„Pro ce du ra do ty czą ca za sad wy da wa nia
przez ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej za świad czeń do ku men tu ją -
cych uczest nic two w dzia ła niach ra tow ni -
czych po za gra ni ca mi pań stwa oso bom
ubie ga ją cym się o przy zna nie sta tu su 
we te ra na”. Jest do stęp na na stro nie
www.straz.gov.pl.

st. bryg. mgr in˝. Robert Kł´bczyk jest 
naczelnikiem Wydziału Szkolenia

Specjalistycznych Grup Ratowniczych
w Szkole Aspirantów Paƒstwowej 

Stra˝y Po˝arnej w Krakowie, 
weteranem działaƒ poza granicami kraju, 

st. bryg. mgr in˝. Sławomir Wojta jest
starszym wykładowcà w Szkole Aspirantów

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie,
bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik jest
koordynatorem ratownictwa medycznego
w Szkole Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Krakowie, weteranem działaƒ

poza granicami kraju, 
kpt. mgr Adam Pi´tka jest wykładowcà

w Szkole Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Krakowie, weteranem działaƒ

poza granicami kraju
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Od zna ka ho no ro wa „Za Za słu gi w Dzia ła niach po za Gra ni -
ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej”
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y na laz czość to dłu gi i nie koń -
czą cy się pro ces, obej mu jący
przed mio ty, sys te my, substan -

cje czy me to dy, dzię ki któ rym moż li we jest
wy ko na nie ja kiejś czyn no ści w spo sób
spraw niej szy, bez piecz niej szy, wy daj niej szy,
tań szy lub lep szy ja ko ścio wo. Więk szość roz -
wią zań tech nicz nych sto so wa nych współ -
cze śnie, tak że tych z za kre su po żar nic twa,
na ro dzi ła się w to ku czę sto wie lo let nich
prób kon cep cyj nych i kon struk cyj nych.

Wy na laz ki wy ma ga ją ochro ny praw nej.
W na szym kra ju te kwe stie re gu lu je usta wa
z dnia 30 czerw ca 2000 r. Pra wo wła sno ści
prze my sło wej [1], któ ra po zwa la czer pać 
ko rzy ści z wie lo let nich in we sty cji w no we
i uży tecz ne roz wią za nia o cha rak te rze 
tech nicz nym. Choć nie ist nie je praw na de fi -
ni cja wy na laz ku, to moż na go opi sać ja ko
no wy pro dukt lub pro ces sta no wią cy roz -
wią za nie pro ble mu tech nicz ne go. Wy na laz -
ki ochro ny znaj du ją się pod ochro ną, Urząd
Pa ten to wy RP udzie la na nie praw wy łącz -
nych (pa ten ty).

Wśród zna nych i sto so wa nych obec nie
lub w prze szło ści na ca łym świe cie wy na laz -
ków są też in no wa cje au tor stwa Po la ków
zwią za ne z tech ni ką po żar ni czą. Na le ży

do nich na przy kład dra bi na za staw na pol -
ska zwa na dra bi ną Szczer bow skie go – skon -
stru owa na w XIX w. przez pol skie go wy -
na laz cę, na uczy cie la i człon ka OSP w Kę tach
An to nie go Szczer bow skie go. Dra bi na sta ła
się ele men tem stan dar do we go wy po sa że -
nia jed no stek ochot ni czych i za wo do wych
stra ży po żar nych na ca łym świe cie. Już w la -
tach 80. XIX w. pro du ko wa no ją na ma so wą
ska lę – uży wa li jej stra ża cy z Ga li cji i Au stro -
-Wę gier. Po I woj nie świa to wej spo ty ka -
na by ła już w ca łej Eu ro pie. 

W ostat nich la tach w Urzę dzie Pa ten to -
wym RP zgło szo no i za strze żo no wie le wy -
na laz ków zwią za nych z ochro ną prze ciw-
po ża ro wą. Czy te po my sły zo sta ną kie dyś
urze czy wist nio ne – zma te ria li zo wa ne in no -
wa cje wej dą do użyt ku? A je że li tak, to czy
w prak ty ce po pra wią bez pie czeń stwo po ża -
ro we? Dzi siaj te go jesz cze nie wie my, ale
war to przyj rzeć się nie któ rym roz wią za niom
tech nicz nym w dzie dzi nie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej.

Za po bie ga nie 
sa mo za pa le niom sia na
lub sło my w be lach [2]
Pa tent do ty czy spo so bu eli mi no wa nia 

sa mo za pa leń spra so wa ne go sia na lub sło my
w be lach w kształ cie wal ca o do wol nej śred -
ni cy, któ re ma ga zy no wa ne są na po lu w sto -
gach lub sto do łach. Za pro po no wa no na stę-
pu ją ce roz wią za nie: w be li sia na o prze kro ju
okrą głym, cen tral nie w jej osi prze cho dzą cej
przez śro dek stre fy szko dli we go wzro stu

tem pe ra tu ry, wy ko nu je się otwór i umiesz -
cza w nim cien ko ścien ną me ta lo wą kwa so -
od por ną per fo ro wa ną na ca łej dłu go ści ru rę,
otwar tą z oby dwu stron. Dłu gość (L) ru ry jest
rów na wy so ko ści (h) be li. Śred ni ca (d1) ru ry

TO MASZ SA WIC KI

Ko niecz noÊç
ro dzi 
wy na la zek 
Innowacyjność i kreatywność człowieka stymuluje 
nieustanny rozwój w różnych dziedzinach. Być może 
za kilka czy kilkadziesiąt lat wynalazki pozostające dziś 
w sferze projektów, także te pożarnicze, wejdą do użytku na stałe. 

W

Roz wią za nie tech nicz ne za po bie ga ją ce sa mo za pło nom
sia na lub sło my w be lach: 1 – be la sia na o prze kro ju okrą -
głym, 2 – cen trum osi be li, 3 – stre fa szko dli we go wzro -
stu tem pe ra tu ry, 4 – cien ko ścien na me ta lo wa kwa-
so od por na ru ra, otwar ta z obu stron, 5 – per fo ra cja ru ry

fot. jan no on028, Fre epik.com
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w sto sun ku do śred ni cy (d2) be li wy no si 4%,
na to miast mi ni mal na dłu gość ru ry jest rów -
na wy so ko ści be li sia na lub sło my. 

Prze pro wa dzo ne do świad cze nia po ka za -
ły, że za pro po no wa ne roz wią za nie po zwa la
na bie żą ce od pro wa dza nie cie pła do oto cze -
nia z naj bar dziej na ra żo nej na ogrze wa nie
cen tral nej czę ści be li. Unie moż li wia to ku -
mu la cję cie pła we wnątrz, nie do cho dzi za -
tem do szko dli we go wzro stu tem pe ra tu ry
i tym sa mym po wsta nia za gro że nia po ża ro -
we go w sto gach.

Ro lo wa na prze gro da 
ognio od por na [3]
Ana li zo wa ny wy na la zek słu ży do za my -

ka nia otwo rów ko mu ni ka cyj nych w ścia -
nach bu dyn ków oraz do ochro ny po mie-
sz czeń przed roz prze strze nia niem się ognia.
Wy róż nia się ma łym zu ży ciem ma te ria łów
i ni ski mi kosz ta mi wy twa rza nia, osią ga jąc
wy so ką od por ność ognio wą, do cho dzą cą
do 240 min. Za leż nie od sze ro ko ści na kła -
dek li stwo wych gru bość prze gro dy w sta nie
zim nym wy no si od 12 do 30 mm, a po
pod grza niu pod czas po ża ru do tem pe ra tu -
ry rzę du 1100°C wzra sta ona do oko -
ło 300 mm.

Urzą dze nie wy po sa żo ne jest rów nież
w war stwę no śną z ela stycz ne go ma te ria łu
ognio od por ne go, do któ rej gór ny mi obrze -
ża mi przy twier dzo ne są li stwo we na kład ki
z ela stycz ne go ma te ria łu ognio od por ne -
go – każ da umiesz czo na wy żej za cho dzi
na po ło żo ną ni żej za kład ko wo, co naj mniej
po ło wą swo jej wy so ko ści. We wnętrz na po -
wierzch nia każ dej li stwo wej na kład ki jest
po kry ta pęcz nie ją cą po wło ką z ma te ria łu
ognio od por ne go, któ ry zwięk sza swo ją ob -
ję tość pod wpły wem wzro stu tem pe ra tu ry.
Kie dy do cho dzi do po ża ru, wszyst kie na -
kład ki od chy la ją się po przecz nie od war stwy
no śnej, two rząc tym spo so bem war stwę izo -
la cyj ną prze gro dy. 

War stwa no śna ma po stać płasz cza z tka -
ni ny ce ra micz nej, tka ni ny z włók na szkla ne -
go al bo z weł ny ce ra micz nej. Jej wła ści wo ści
izo la cyj ne zwięk sza ją się, je śli co naj mniej
z jed nej stro ny przy le ga do niej war stwa fo -
lii alu mi nio wej, od bi ja ją cej pro mie nio wa nie
ciepl ne. Za leż nie od wy ma ga nej od por no ści
ognio wej prze gro dy li stwo we na kład ki są
roz miesz czo ne po jed nej stro nie lub po obu
stro nach war stwy no śnej i w ce lu za cho wa -
nia ela stycz no ści przy twier dzo ne do niej
za po mo cą ni cia nych szwów lub me ta lo -
wych zszy wek.

Me cha nicz ny ko mi niarz [4]
Ko lej ne opa ten to wa ne urzą dze nie ma

na ce lu ła twe i sku tecz ne czysz cze nie prze -
wo dów ko mi no wych, co po zwo li wy eli mi -
no wać za gro że nie po ża ro we i nie bez pie-
czeń stwo za cza dze nia się osób prze by wa ją -
cych w po miesz cze niach. Skła da się ono
z obu do wy ze sta li nie rdzew nej utwo rzo nej
z kon struk cyj nej ra my, do któ rej przy mo co -
wa no właz z kla pą i lin ką pro wa dzo ną na cy -
lin drycz nej rol ce. Obu do wa przy mo co wa na
jest na sta łe do cza py ko mi na za po mo cą
sta lo wych pła sko wni ków, część przed nia
z wła zem, kla pą i lin ką przy mo co wa ne są
do ra my kon struk cyj nej pod ką tem oko -
ło 114° w sto sun ku do pod sta wy. Do wła zu

przy twier dzo ny jest na sta łe cy lin der z nie -
rdzew nej sta li o więk szej śred ni cy gór nej
czę ści, za mknię ty den kiem, w któ rym znaj -
du je się otwór na li nę – pro wa dzą ca ją rol ka
przy mo co wa na jest do den ka. Pod nim
umiesz czo na jest sprę ży na z do ci sko wym
pier ście niem. 

Na jed nym koń cu li ny za mo co wa na jest
za po mo cą cy ban tów czysz czą ca szczot ka,
umiesz czo na w cy lin drze, na stęp nie li na
prze ło żo na jest przez otwór den ka i rol kę
oraz na wi nię ta na bę ben gór nej wcią gar ki.
Za rów no gór na, jak i dol na wcią gar ka wy po -
sa żo ne są w sil ni ki prą du zmien ne go i usy -
tu owa ne jed na na dru giej w sto ja ku, któ ry
przy mo co wa ny jest na sta łe do cza py ko mi -
na. Ele men ty czysz czą ce szczot ki to sta lo we
sprę ży ny na wi nię te na sta lo wy cen tral ny
pręt – na jed nym je go koń cu umiesz czo no
sta lo wą ku lę, a na dru gim uchwyt.

Za sa da dzia ła nia urzą dze nia po le ga
na uru cho mie niu gór nej wcią gar ki, co po -
wo du je jed no cze sne opusz cze nie wła zu,
pod nie sie nie klap ki za po mo cą lin ki oraz
wpro wa dze nie czysz czą cej szczot ki w prze -

wód spa li no wy. Szczot ka ob ni ża się po wo li
i czy ści prze wód z sa dzy, któ ra opa da
do znaj du ją cej się w dol nej czę ści ko mi -
na wy czyst ki. 

Urzą dze nie do za po bie ga nia
po wsta wa niu pło mie nia [5]
Opi sy wa ne urzą dze nie za pro jek to wa no

w ce lu za po bie ga nia po wsta wa niu pło mie -
nia lub tłu mie nia po ża ru w fa zie je go ini -
cjacji, zwłasz cza w przy pad ku ka ta stro fy
po jaz du sa mo cho do we go za si la ne go pa li -
wem płyn nym lub ga zo wym.

Wy po sa żo no je w umiesz czo ny we -
wnątrz obu do wy, zbior nik na peł nio ny środ -
kiem tłu mią cym, nie pal nym i nie tok sycz-

nym, któ re go jed na, czo ło wa ścian ka jest ła -
two usu wal na. Śro dek tłu mią cy jest wy rzu -
ca ny na ze wnątrz za po mo cą ga zu pod
ci śnie niem. Je go źró dłem jest układ de to na -
cyj ny sprzę żo ny z po jem ni kiem. Po jem nik
środ ka tłu mią ce go mo że być po łą czo ny z ze -
wnętrz nym źró dłem po wie trza pod ci śnie -
niem za po śred nic twem za wo ru ste ro wa-
ne go przez układ ini cju ją cy. Układ ten ma
wła ści wo ści in er cyj ne, tj. mo że zo stać uak -
tyw nio ny przez si ły wy stę pu ją ce pod czas
ko li zji po jaz du, ale tak że mo że być uru cha -
mia ny ręcz nie. Urzą dze nie war to by ło by ulo -
ko wać w miej scach, w któ rych wy stę pu je
po ten cjal ne za gro że nie po wsta nia pło mie -
nia, a tym sa mym po ża ru. W przy pad ku po -
jaz dów urzą dze nie mo że być umiesz czo ne
w ko mo rze sil ni ka lub w po bli żu zbior ni ka
pa li wa.

Neu tra li za tor pa li wa 
w zbior ni ku [6]
Urzą dze nie mo gło by zna leźć za sto so wa -

nie przede wszyst kim w po jaz dach sa mo -
cho do wych w razie ko li zji lub wy pad ku
ko mu ni ka cyj ne go, a tak że na sta cjach pa liw
czy w zbior ni kach pa li wa stat ków po wietrz -
nych.

Za sa da je go dzia ła nia po le ga na prze ka -
za niu do ste row ni ka sy gna łów z umiesz czo -

„Me cha nicz ny ko mi niarz”: 1 – obu do wa, 2 – ra ma kon -
struk cyj na, 3 – właz, 4 – kla pa wła zu, 5 – lin ka, 6 – cy lin -
drycz na rol ka, na któ rej pro wa dzo na jest lin ka, 7 – dwie
bocz ne ścia ny, 8 – tyl na ścia na, 9 – dwie gór ne ścia -
ny, 10 – po chy ła ścia na, 11 – cza pa ko mi na, 12 – ko -
min, 13 – prze wód wen ty la cyj ny

Urzą dze nie do za po bie ga nia po wsta wa niu pło mie -
nia: 1 – zbior nik z nie pal nym środ kiem tłu mią cym, 2 – po -
jem nik, 3 – układ ini cju ją cy, 4 – cien ka ścian ka
zbior ni ka, 7 – obu do wa, 8 – układ de to na cyj ny



nych po mię dzy po dwój ny mi ścia na mi zbior -
ni ka czuj ni ków ba ro me trycz nych lub ul tra -
dź wię ko wych. Je śli ci śnie nie wstęp ne
(za da ne) za cznie zmie niać swo ją war tość lub
gdy war to ści z obu czuj ni ków za czną się
od sie bie róż nić, ste row nik za ini cju je pro ce -
du rę neu tra li za cji pa li wa – prze ka że sy gnał
na pię cio wy do włók na opo ro we go, któ re
na grze wa jąc się, spo wo du je wy buch sub -
stan cji ini cju ją cej, a to wywoła ruch tło ka
wtła cza ją ce go przez dy sze sub stan cję neu -
tra li zu ją cą do wnę trza zbior ni ka z pa li wem
płyn nym, np. ben zy ną czy ole jem na pę do -
wym. Aby zwięk szyć spraw ność ukła du po -
mia ro we go ci śnie nia mię dzy ścian ka mi
zbior ni ka, zło żo ne go z dwóch czuj ni ków,
prze strzeń po mię dzy ni mi jest wy peł nia -
na ga zem neu tral nym o ma łej roz sze rzal no -
ści tem pe ra tu ro wej. 

Urzą dze nie za mon to wa ne w po jeź dzie
sa mo cho do wym wy po sa żo ne jest w układ
sa mo dia gno zu ją cy, któ ry przy uru cha mia niu
au ta prze pro wa dza kon tro lę wszyst kich ob -
wo dów i po rów nu je war to ści po da ne przez
czuj ni ki. Je śli po ja wią się ja kie kol wiek nie -
pra wi dło wo ści, od ci na ne jest za si la nie ukła -
du ste ru ją ce go urzą dze nia, a lamp ka kon-
tro l na za mon to wa na na de sce roz dziel czej
po jaz du sy gna li zu je pro blem. 

Prą dow ni ca pia no wa z osło ną
ter micz ną [7]
Za pro po no wa ne roz wią za nie tech nicz ne

ma na ce lu ochro nę stra ża ka ob słu gu ją ce go
prą dow ni cę pia no wą, któ ry znaj du je się
w stre fie wy so kiej tem pe ra tu ry po ża ru.

Urzą dze nie jest za opa trzo ne w roz dzie -
lacz znaj du ją cy się mię dzy wę żem stra żac -
kim do pro wa dza ją cym wo dę ze środ kiem
pia no twór czym i za wo rem prą dow ni cy.
Umoż li wia on po bra nie jesz cze nie spie nio -
nej wo dy ze środ kiem pia no twór czym i do -
pro wa dze nie jej prze wo da mi do dysz
roz pry sko wych za mo co wa nych w pier ście -
niu usy tu owa nym na wy lo cie prą dow ni cy.
Po da nie wo dy ze środ kiem pia no twór czym
przy za mknię tym za wo rze po zwa la na wy -
two rze nie kur ty ny wod nej, na to miast je go
otwar cie do dat ko wo spo wo du je po ja wie nie
się pia ny. 

Wspo ma ga nie wy daj no ści 
in sta la cji hy dran to wej [8]
Przed sta wia ny pro jekt do ty czy ukła du

elek trycz ne go od ci na ją ce go za po mo cą 
e -za wo ru bi sta bil ne go lub im pul so we go za -
si la nie wo dy go spo dar czej w ra zie po ża ru.

Roz wią zu je to pro blem wspo ma ga nia in sta -
la cji hy dran to wej w bu dyn kach. Dzię ki za -
pro po no wa ne mu roz wią za niu zwięk sza się
ci śnie nie i wy daj ność wo dy w in sta la cjach

ga śni czych, co w re zul ta cie skra ca czas ga -
sze nia po ża ru, a przez to po zwa la za osz czę -
dzić du żą ilość wo dy użyt ko wej.

Układ elek trycz ny za si la ny jest z sie ci,
dys po nu je ste row ni kiem po łą czo nym z czuj -
ni ka mi oraz in sta la cją prze ciw po ża ro wą,
a tak że z elek tro za wo rem bi sta bil nym. Znaj -
du je się w sta nie czu wa nia, gdy więc doj dzie
do awa rii i wy cie ka ją ca wo da do sta nie się
do czuj ni ków lub in sta la cji prze ciw po ża ro -
wej, urzą dze nie przej dzie w tryb alar mo wy.
Im puls ze ste row ni ka do trze do elek tro za -
wo ru, któ ry zo sta nie za mknię ty, co po skut -
ku je od cię ciem za si la nia wo dy go spo-
dar czej.

Okre śla nie za się gu dra bi ny [9]
Pre zen to wa ne urzą dze nie słu ży do szyb -

kie go okre śla nia za się gu dra bi ny ra tow ni -
czej, co po zwo li na spraw niej szą ewa ku acji
lu dzi pod czas po ża rów bu dyn ków. Od po -
wied nie po zy cjo no wa nie dra bi ny, czy li wy -
bra nie wła ści we go miej sca do jej ulo ko-
wa nia, by do trzeć za jej po mo cą na od po -
wied nią kon dy gna cję obiek tu, ma nie jed no -
krot nie de cy du ją ce zna cze nie dla po wo-
dze nia ak cji ra tow ni czej.

Za nim ope ra tor po dej mie de cy zję, w któ -
rym punk cie usta wić dra bi nę na pod po rach
i wy ko nać ma new ry ro bo cze przę sła mi, za -
pro po no wa ne roz wią za nie tech nicz ne po -
zwo li na pre cy zyj ną, szyb ką i jed no znacz ną
od po wiedź na py ta nie, czy z wy bra ne go
miej sca moż na do trzeć wierz choł kiem lub
ko szem do punk tu do ce lo we go, z ja kim ob -
cią że niem na le ży te go do ko nać i przy ja kim
spo so bie pra cy dra bi ny. Skra ca to zde cy do -
wa nie czas przy go to wa nia jej do pra cy, uni -
ka się po my łek zwią za nych z nie wła ści wym
wy bo rem miej sca usta wie nia sprzę tu i błęd -

ną kal ku la cją moż li wo ści je go wy ko rzy sta -
nia. 

Urzą dze nie za wie ra gło wi cę po mia ro wą
skła da ją cą się z ze spo łu po mia ro we go od le -

gło ści L i ze spo łu po mia ro we go ką ta β po -
chy le nia dra bi ny ra tow ni czej w sto sun ku
do punk tu do ce lo we go R na obiek cie. Gło -
wi ca po mia ro wa po łą czo na jest z ze spo łem
kal ku la cyj nym uwzględ nia ją cym cha rak -
tery sty kę ru cho wą dra bi ny ra tow ni czej.
Do nie go z ko lei przy łą czo ny jest za si lacz, ze -
spół ste ro wa nia i trans mi sji da nych, kla wia -
tu ra i in ter fejs. Urzą dze nie ze sta wia da ne
uzy ska ne z gło wi cy po mia ro wej (wy po sa żo -
nej w ce low nik optycz ny z re flek to rem
punk to wym) oraz da ne za war te w cha rak te -
ry sty ce ru cho wej dra bi ny po żar ni czej.

Gło wi ca po mia ro wa z ka me rą, re flek to -
rem i ze spo łem po mia ro wym ką ta ob ro tu µ
osa dzo na jest na ele men cie wy ko naw czym
z na pę dem, dzię ki cze mu prze miesz cza się
w płasz czyź nie pio no wej i po zio mej.

Urzą dze nie wy stę pu je w wer sji ręcz nej
i mo bil nej – do za mon to wa nia na po żar ni -
czej dra bi nie sa mo cho do wej lub pod no ś-
ni ku. 

Tomasz Sawicki jest biegłym sàdowym
z zakresu po˝arnictwa
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TECHNIKA

Prą dow ni ca pia no wa z osło ną ter micz ną: 2 – za wór prą -
dow ni cy, 3 – wy lot prą dow ni cy, 4 – roz dzie lacz, 5 – prze -
wo dy, 6 – dy sze roz pry sko we, 7 – pier ścień na wy lo cie
prą dow ni cy.

Urządzenie do określania zasięgu drabiny





a an ga żo wa nie stra ża ków w ra to wa -
nie za gro żo ne go ży cia ludz kie go
i mie nia, czę sto z na ra że niem swo -

je go bez pie czeń stwa, do ce nia ne jest tak że
przez prze ło żo nych. Bez wąt pie nia cią ży
na nich waż ne i od po wie dzial ne za da nie od -
po wied nie go mo ty wo wa nia pod le głych
funk cjo na riu szy. Nie od dziś wia do mo, że
od po wied nia mo ty wa cja wy wie ra zna czą cy
wpływ na ja kość wy ko ny wa nej pra cy. Zmo -
ty wo wa ny stra żak uzy sku je lep sze efek ty,
służ ba przy no si mu ra dość, a wy ko ny wa nie
obo wiąz ków wią że się z mniej szym ob cią że -
niem. 

Nad miar obo wiąz ków służ bo wych, cią -
głe sty ka nie się z ludz ki mi pro ble ma mi oraz
nie ustan ny stres mo gą za mie nić ży cie stra -
ża ka w kosz mar. Funk cjo na riusz spo ty ka się
z tra ge dia mi ludz ki mi, któ re znacz nie wy kra -
cza ją po za nor mal ne do świad cze nie prze -
cięt ne go czło wie ka. Cho dzi tu w szcze -
gól no ści o ta kie zda rze nia, jak po ża ry, wy -
pad ki ko mu ni ka cyj ne czy też ka ta stro fy bu -
dow la ne, z któ ry mi wią że się za gro że nie
ży cia ludz kie go, cier pie nie fi zycz ne bądź
psy chicz ne po szko do wa nych lub na wet ich

śmierć. Ta kie do świad cze nia ob cią ża ją ra -
tow ni ka psy chicz nie. A prze cież w za wo dzie
tym wy ma ga na jest peł na spraw ność psy -
cho fi zycz na, wy jąt ko we opa no wa nie oraz
przy tom ność umy słu [1].

Nie wol no do pu ścić do sy tu acji, w któ rej
stra żak za czy na od czu wać, że da je z sie bie
wszyst ko, a nikt te go nie do strze ga. Wia do -
mo, że brak uzna nia wpły wa na ob ni że nie
efek tyw no ści, a tak że od bie ra sa tys fak cję
z wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych. 

Po wsta je za tem py ta nie: w ja ki spo sób
moż na zmo ty wo wać stra ża ka? Ja kie dzia ła -
nia prze ło żo nych mo gą mu po ka zać, że for -
ma cja do ce nia je go za an ga żo wa nie i wy s-
i łek? Spo so bów jest wie le. 

Na gro da
Pierw szą kwe stią, ja ka przy cho dzi na

myśl, jest przy zna nie na gro dy, czy li świad -
cze nia pie nięż ne go, któ re przy słu gu je stra -
ża ko wi w związ ku z wy ko ny wa niem przez
nie go czyn no ści za wo do wych [2].

Usta wo daw ca wy róż nia na gro dę rocz ną
oraz na gro dę do dat ko wą. Sto sow nie do tre -
ści art. 95 ust. 1 ustawy o PSP stra żakowi

za służ bę peł nio ną nie na gan nie w da nym
ro ku ka len da rzo wym przy słu gu je na gro da
rocz na w wy so ko ści 1/12 upo sa że nia otrzy -
ma ne go w ro ku ka len da rzo wym, któ re go
do ty czy na gro da. W art. 95a ust. 1 usta wy
o PSP usta wo daw ca wska zał, że stra ża ko wi
mo gą być przy zna ne na gro dy w for mie pie -
nięż nej lub rze czo wej za wzo ro we wy ko ny -
wa nie za dań służ bo wych, szcze gól ne
osią gnię cia w służ bie, re ali zo wa nie za dań
w wa run kach szcze gól nie trud nych lub wy -
ma ga ją cych znacz ne go na kła du pra cy. Wzo -
ro we wy ko ny wa nie za dań służ bo wych,
o któ rych mo wa w art. 95a ust. 1 usta wy
o PSP nie po win no być utoż sa mia ne z po zy -
tyw ną okre so wą opi nią służ bo wą [3]. Nie -
mniej jed nak mo że być ona po moc-
na przy oce nie po sta wy funk cjo na riu sza. 

Szcze gó ło we wa run ki i tryb przy zna wa -
nia na gród okre śla roz po rzą dze nie mi ni stra
spraw we wnętrz nych z 10 paź dzier ni ka
2014 r. [4]. Zgod nie z tym ak tem na gro da
mo że mieć cha rak ter pie nięż ny lub rze czo -
wy. Roz po rzą dze nie wska zu je pod mio ty
wła ści we w spra wie przy zna nia na gro dy.
Z je go tre ści wy ni ka, że kom pe ten cje do wy -
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róż nia nia w ten spo sób funk cjo na riu szy ma -
ją prze ło że ni, o któ rych mo wa w art. 95c
usta wy o PSP. Mo gą oni przy znać na gro dę
z wła snej ini cja ty wy lub na wnio sek bez po -
śred nie go prze ło żo ne go stra ża ka. For mal -
na proś ba po win na okre ślać ro dzaj na gro dy,
ja ka ma zo stać przy zna na. In te gral ną czę ścią
wnio sku jest uza sad nie nie. Na gro dę wy pła -
ca się lub wrę cza w ter mi nie 14 dni od dnia
jej przy zna nia [5]. 

Treść § 2 ust. 2 roz po rzą dze nia wska zu je
oko licz no ści po twier dza ją ce za ist nie nie wa -
run ków, o któ rych mo wa w art. 95a ust. 1
usta wy o PSP. Sto sow nie do te go prze pi su
uwa ża się je za speł nio ne, je że li stra żak: 
 wy ko ny wał po wie rzo ne za da nia służ bo -
we w spo sób wy róż nia ją cy, z dba ło ścią 
o wy so ką ja kość i ter min ich re ali za cji oraz
wy ka zał się od po wie dzial no ścią za ich re ali -
za cję;
 wy ka zał się dzia ła nia mi skie ro wa ny mi
na po szu ki wa nie no wych, lep szych roz wią -
zań i za an ga żo wał się w ich wy ko rzy sta nie
w śro do wi sku służ by;
 osią gnął wy so kie wy ni ki w re ali za cji
i pod no sze niu kwa li fi ka cji nie zbęd nych
do wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych;
 wy ka zał się znacz ny mi efek ta mi w re a-
li za cji za dań służ bo wych na sta wio ny mi
na osią gnię cie ce lów służ by;
 utrzy my wał spraw ność fi zycz ną na po -
zio mie wy bit nym lub uzy skał wy so kie wy ni -
ki w za wo dach spor to wych;
 wy ka zał się szcze gól nym za an ga żo wa -
niem w trak cie pro wa dzo nych dzia łań ra -
tow ni czych, na ra żał swo je ży cie lub zdro wie,
wy ka zał się wy jąt ko wą od wa gą w ra to wa niu
ży cia ludz kie go i mie nia, brał udział w dzia -
ła niach w wa run kach szcze gól nie trud nych
i nie bez piecz nych.

Oma wia ny prze pis okre śla ka ta log prze -
sła nek wa run ku ją cych przy zna nie na gro dy.
Aby prze ło żo ny mógł o to wnio sko wać,
wska za ne oko licz no ści nie mu szą za cho dzić
jed no cze śnie. Co wię cej, kon struk cja prze pi -
sów praw nych za kła da, że przy zna nie na gro -
dy ma cha rak ter fa kul ta tyw ny. Tym sa mym
prze pi sy do ty czą ce na gród oko licz no ścio -
wych nie for mu łu ją dla wła ści we go prze ło -
żo ne go na ka zu przy zna nia na gro dy na wet
w sy tu acji speł nie nia przez funk cjo na riu sza
wszyst kich wa run ków okre ślo nych w oma -
wia nym ak cie nor ma tyw nym.

Po wyż sze roz wa ża nia skła nia ją do sfor -
mu ło wa nia wnio sków o bar dziej ogól nym
cha rak te rze. Na gro da oka zjo nal na sta no wi
wy róż nie nie dla stra ża ka i jest po twier dze -

niem je go wy jąt ko wych za sług w wy ko ny -
wa niu obo wiąz ków służ bo wych. Tym sa -
mym do otrzy ma nia te go ro dza ju gra ty-
fi ka cji pie nięż nych w pierw szej ko lej no ści
po win ni być wy zna cza ni stra ża cy, któ rzy
w spo sób szcze gól ny wy róż nia ją się z ca łe -
go gro na peł nią cych służ bę w PSP. Z ko lei
funk cjo na riu sze zaj mu ją cy kie row ni cze sta -
no wi ska po win ni być wy róż nia ni nie tyl ko ze
wzglę du na od po wie dzial ność, któ ra na nich
spo czy wa, ale tak że za umie jęt ne za rzą dza -
nie za so ba mi ludz ki mi przez sku tecz ne 
wy ko rzy sty wa nie sys te mu mo ty wo wa nia
pod wład nych. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że stra ża cy po win -
ni być god nie wy na gra dza ni za trud wło żo -
ny w wy ko ny wa nie za dań służ bo wych,
cho ciaż by w for mie na gród oko licz no ścio -
wych. Pań stwo wa Straż Po żar na jest jed nak
fi nan so wa na z bu dże tu pań stwa, któ ry
w znacz nej czę ści po kry wa kosz ty zwią za ne
z jej funk cjo no wa niem [6]. W związ ku z tym
wy so kość na gród jest pod da wa na ści słej re -
gla men ta cji praw nej. W prak ty ce ozna cza to,
że żad na kwo ta wy dat ków, a ta ki mi są m.in.
wy na gro dze nia czy na gro dy pie nięż ne, nie
mo że być przy zna wa na do wol nie. Go spo -
dar ka fi nan so wa mu si być za tem pro wa dzo -
na w spo sób ra cjo nal ny i uza sad nio ny.
Oso ba dys po nu ją ca środ ka mi pu blicz ny mi
sprzecz nie z prze pi sa mi mo że na ra zić się
na od po wie dzial ność za na ru sze nie dys cy -
pli ny fi nan sów pu blicz nych. Nie na le ży jed -
nak tra cić z po la wi dze nia fak tu, że błęd nie
poj mo wa na oszczęd ność oraz mi ni ma li za -
cja kosz tów mo gą mieć ne ga tyw ny wpływ
na at mos fe rę, zmniej sze nie za in te re so wa nia
obo wiąz ka mi i spa dek wy daj no ści stra ża -
ków.

Do da tek mo ty wa cyj ny
For mą mo ty wo wa nia, a na wet prze ja -

wem uzna nia dla za sług stra ża ka, je go szcze -
gól nych cech czy kwa li fi ka cji, są do dat ki
do upo sa że nia. Szcze gól ne miej sce wśród
nich zaj mu je do da tek mo ty wa cyj ny. Je go
cha rak ter praw ny był przed mio tem roz wa -
żań Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go,
któ ry w jed nym ze swo ich orze czeń pod kre -
ślił, że do da tek mo ty wa cyj ny przy zna wa ny
jest na okre ślo ny czas. Tym sa mym nie przy -
zna je się go z mo cą wstecz ną, je śli prze ło-
żo ny otrzy ma in for ma cje o re ali zo wa nych
wcze śniej przez funk cjo na riu sza za da niach.
Do da tek jest przy zna wa ny wów czas, gdy
prze ło żo ny po wie rzy wy ko ny wa nie okre ślo -
nych obo wiąz ków stra ża ko wi, a więc sta no -

wi swe go ro dza ju gra ty fi ka cję za spe cjal ne
umie jęt no ści lub szcze gól ne dzia ła nia zwią -
za ne ze służ bą. W oce nie Na czel ne go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go do da tek ten jest ści śle
po wią za ny z re ali zo wa niem po wie rzo nych
przez prze ło żo ne go za dań. Za po nadnor ma -
tyw ne, wy jąt ko we wy ko ny wa nie do dat ko -
wych obo wiąz ków stra ża ko wi mo że zo stać
na to miast przy zna na na gro da okre ślo -
na w art. 95a usta wy o PSP [7]. Prze pi sy
wska zu ją oko licz no ści uza sad nia ją ce przy -
zna nie te go ro dza ju świad cze nia. Wśród
nich wy róż nia się [8]:
 wy ko ny wa nie za dań służ bo wych wy kra -
cza ją cych po za za kres obo wiąz ków na zaj -
mo wa nym sta no wi sku,
 szcze gól ną dba łość o po wie rzo ne mie -
nie,
 wy kształ ce nie ogól ne lub spe cja li stycz -
ne, kwa li fi ka cje po żar ni cze lub prze szko le -
nie spe cja li stycz ne wy kra cza ją ce po za wy -
ma ga nia okre ślo ne w od ręb nych prze pi sach
dla zaj mo wa ne go sta no wi ska służ bo we go
w jed no st ce or ga ni za cyj nej PSP, w któ rej
stra żak peł ni służ bę, szcze gól nie je śli przy -
czy nia ją się do sku tecz niej sze go wy ko ny wa -
nia obo wiąz ków służ bo wych,
 wy ko ny wa nie za dań ra tow ni czych oraz
świad cze nie po mo cy hu ma ni tar nej po -
za gra ni cą pań stwa,
 wy ko ny wa nie czyn no ści kon tro l nych
w pod le głych, pod po rząd ko wa nych i nad -
zo ro wa nych jed nost kach or ga ni za cyj nych
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
 szko le nie i opie kę nad psem wy ko rzy sty -
wa nym w gru pach spe cja li stycz nych,
 udział w ak cjach ra tow ni czych o du żym
ob cią że niu psy cho fi zycz nym,
 pro wa dze nie szko leń spe cja li stycz nych
dla stra ża ków PSP oraz szko leń dla stra ża -
ków OSP.

Czyn ni ki po za fi nan so we:
awans
Nie spo sób od mó wić słusz no ści spo -

strze że niu, że wy róż nio ny stra żak bar dziej
an ga żu je się w wy ko ny wa nie obo wiąz ków
służ bo wych, a naj lep szą mo ty wa cją jest dla
nie go gra ty fi ka cja fi nan so wa. Na le ży jed nak
mieć na wzglę dzie, że do dat ki czy też na gro -
dy pie nięż ne nie są je dy nym wy znacz ni kiem
wy pły wa ją cym na ja kość wy ko ny wa nych
przez nie go czyn no ści. Na le ży je po strze gać
ra czej ja ko uzna nie czy wy róż nie nie za od -
po wied nią po sta wę. 

Czy za tem tyl ko czyn ni ki fi nan so we
zwięk sza ją mo ty wa cję stra ża ków? Ja kie
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czyn ni ki po za fi nan so we mo że my wy róż nić,
ja ką ro lę od gry wa ją? 

W mo ty wo wa niu stra ża ków na le ży wy -
wa żyć bodź ce ma te rial ne i nie ma te rial ne.
W tym ostat nim przy pad ku cho dzi o wszel -
kie spo so by wpły wa nia na za cho wa nie stra -
ża ków, ich roz wój za wo do wy, a tak że za -
spo ka ja nie am bi cji. Nie któ rzy chcą zre ali zo -
wać swo je aspi ra cje, a an ga żu jąc się w pra cę,
kie ru ją się moż li wo ścią uzy ska nia awan su,
roz wo ju za wo do we go. Prze ło że ni po win ni
przy cią gnąć no wych kan dy da tów do służ by,
za trzy mać tych naj lep szych i pod nieść ich
kwa li fi ka cje zgod nie z ich po trze ba mi i ocze -
ki wa nia mi [9]. Nie kie dy wy ma ga to lep sze go
po zna nia oso bo wo ści pod wład ne go [10]. 

Zwień cze niem wy sił ków stra ża ka, speł -
nie niem je go ma rzeń mo że być awans 
– w stop niu oraz sta no wi sku służ bo wym.
Funk cjo na riu sze PSP ma ją okre ślo ną dro gę
do osią gnię cia te go ce lu. Nie wąt pli wie jest
to zwią za ne z ich roz wo jem za wo do wym
i pod no sze niem kwa li fi ka cji. 

Stop nie służ bo we funk cjo na riu szy PSP
przy po rząd ko wu ją ich do od po wied nich kor -
pu sów [11], ozna cza ją miej sce da nej oso by
w hie rar chii [12]. Usta wa o Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej za wie ra unor mo wa nie w za kre sie
nada wa nia stop ni [13], wy mie nia pod mio ty
upraw nio ne do ich przy zna nia, a tak że wy -
ma ga nia co do kwa li fi ka cji stra ża ka ubie ga ją -
ce go się o awans [14]. W ar ty ku le 54 usta wy
o PSP usta wo daw ca za warł za sa dy awan so -
wa nia stra ża ków na wyż sze stop nie, uza leż -
nia jąc to od okre su peł nie nia służ by w da nym
stop niu. Z re gu ły nada nie wyż sze go stop nia
na stę pu je w Dniu Stra ża ka, 4 ma ja. W szcze -
gól nie uza sad nio nych przy pad kach mo że na -
stą pić w in nym ter mi nie. 

Awans mo że rów nież do ty czyć sta no wi -
ska służ bo we go. Re gu la cje w tym za kre sie
znaj du ją się w art. 36 usta wy o PSP: mia no -
wa nie lub po wo ła nie stra ża ka na okre ślo ne
sta no wi sko służ bo we za le ży od je go wy -
kształ ce nia ogól ne go, kwa li fi ka cji po żar ni -
czych oraz sta żu służ by al bo pra cy. W tej
kwe stii zna cze nie ma ją rów nież prze pi sy roz -
po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z dnia 20 ma ja 2016 r. w spra -
wie sta no wisk służ bo wych w jed nost kach
or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej [15]. 

Dro gę do awan su otwie ra stra ża ko wi
usta wo wo przy zna na moż li wość kształ ce nia
się (pod no sze nia swo ich kwa li fi ka cji). Zgod -
nie z art. 106 ust. 1 usta wy o PSP stra żak mo -
że być skie ro wa ny do szko ły, na prze szko-

le nie lub na stu dia. Usta wo daw ca okre śla
rów nież świad cze nie szko le nio we przy słu gu -
ją ce mu w związ ku z ta kim skie ro wa niem.
Po nad to stra ża cy, któ rzy na pod sta wie skie -
ro wa nia kształ cą się, od by wa ją prze szko le nie
lub stu dia, mo gą sko rzy stać z urlo pu szko le -
nio we go prze zna czo ne go na przy go to wa nie
i zło że nie eg za mi nów bądź pra cy dy plo mo -
wej. W ta kim przy pad ku usta wo daw ca wpro -
wa dził moż li wość przy zna nia na wnio sek
stra ża ka płat ne go urlo pu szko le nio we go
w sy tu acji, gdy pod no si on kwa li fi ka cje za -
wo do we lub uzu peł nia wy kształ ce nie. 
Za strzec na le ży, że je go udzie le nie jest uza -
leż nio ne od wo li prze ło żo ne go upraw nio ne -
go do mia no wa nia (po wo ła nia stra ża ka) [16]. 

Nie wąt pli wie ta ka for ma mo ty wa cji po -
bu dza w funk cjo na riu szach chęć dal sze go
roz wo ju za wo do we go. Co wię cej przy no si
ona obo pól ną ko rzyść. Stra żak zdo by wa 
do dat ko we kwa li fi ka cje umoż li wia ją ce mu
awan so wa nie. Z ko lei prze ło żo ny ma w swo -
ich sze re gach funk cjo na riu sza dys po nu ją ce -
go więk szą wie dzą, któ ra mo że się przy dać
w każ dej sy tu acji [17]. 

Czyn ni ki po za fi nan so we: 
po chwa ła, do dat ko wy urlop,
od zna cze nia
In ną for mą mo ty wo wa nia stra ża ka jest

wy róż nie nie. Usta wo daw ca w art. 73 ust. 1
usta wy o PSP wy mie nił for my wy róż nie nia
funk cjo na riu sza, któ ry wzo ro wo wy ko nu je
swo je obo wiąz ki. Są to: po chwa ła, krót ko ter -
mi no wy, płat ny do dat ko wy urlop wy po -
czyn ko wy w wy mia rze do 10 dni rocz nie,
przed ter mi no we nada nie wyż sze go stop nia,
od zna ka „Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po -
ża ro wej”, przed sta wie nie do or de ru lub od -
zna cze nia. Szcze gó ło we wa run ki przy zna-
wa nia wy róż nień za wie ra roz po rzą dze nie
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra -
cji z 28 stycz nia 2008 r. [18]. Przede wszyst -
kim mó wi ono, że wy róż nie nie na stę pu je
w spo sób uro czy sty. Je śli cho dzi o uza sad -
nie nie przy zna nia ta kiej gra ty fi ka cji, to np.
przed ter mi no we nada nie wyż sze go stop nia
stra ża ko wi mo że na stą pić w przy pad ku, gdy
wy ka zał się wy bit ny mi osią gnię cia mi w służ -
bie lub do ko nał czy nu świad czą ce go o wy -
jąt ko wej od wa dze. 

Z ko lei od zna ka „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej” [19] to za szczyt ne wy róż -
nie nie nada wa ne w szcze gól no ści za wy ka -
za nie wy jąt ko wej ofiar no ści i od wa gi w bez-
po śred nich dzia ła niach ra tow ni czych w cza -
sie po ża ru, klę ski ży wio ło wej lub in ne go

miej sco we go za gro że nia oraz dłu go let nią
ofiar ną służ bę, pra cę za wo do wą lub dzia łal -
ność spo łecz ną na rzecz ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. Wy róż nia my trzy ro dza je od zna ki:
brą zo wą, srebr ną i zło tą – w każ dym stop niu
mo że być nada na tyl ko raz. Po nad to mo że
być przy zna na po śmiert nie.

War to za uwa żyć, że je śli Pań stwo wa Straż
Po żar na cie szy się naj więk szym za ufa niem
spo łecz nym, to funk cjo na riu sze po żar nic twa
po win ni mieć świa do mość, że ich wy si łek,
czę sto po nadnor ma tyw ny, bę dzie zre kom -
pen so wa ny. Z jed nej stro ny re kom pen sa ta
po win na przy jąć for mę wdzięcz no ści i uzna -
nia ze stro ny spo łe czeń stwa, ale z dru giej
tak że czyn ni ków fi nan so wych i po za fi nan -
so wych zwięk sza ją cych mo ty wa cję stra ża -
ków, sta no wią cych wy raz uzna nia prze ło -
żo nych. 

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

peł nià cym słu˝ b´ w KCKRiOL
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od sta wo wym ce lem stra żac kiej służ by
jest wy ko ny wa nie czyn no ści ra tow ni -
czych, za zwy czaj w trud nych, gwał tow -

nie zmie nia ją cych się wa run kach. Zwią za ne 
są one z du żym wy sił kiem fi zycz nym i psy -
chicz nym, ko niecz no ścią prze by wa nia w oto -
cze niu o wy so kiej tem pera tu rze i za dy mie niu,
w odzie ży ochron nej. Roz wój tech no lo gii
w po szcze gól nych ga łę ziach prze my słu ro dzi
no we za gro że nia dla lu dzi, mie nia i śro do wi -
ska na tu ral ne go. Ma to od zwier cie dle nie
w co raz więk szej licz bie za dań sta wia nych
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Po trze ba zmian
Głów nym ak tem praw nym re gu lu ją cym

kwe stie bez pie czeń stwa stra ża ków jest roz -
po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z 16 wrze śnia 2008 r. w spra wie
szcze gó ło wych wa run ków bez pieczeń stwa
i hi gie ny służ by stra ża ków Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej (DzU poz. 1115). Obo wią zu ją cy
obec nie prze pis wszedł w ży cie po nad 10 lat
te mu. Od te go cza su nie tyl ko przy by ło za -
gro żeń, na stą pi ły rów nież zmia ny praw ne
i or ga ni za cyj ne zwią za ne z funk cjo no wa niem
struk tur Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i ko -
niecz no ścią za pew nie nia od po wied nie go
po zio mu bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by.
W cią gu ostat nich lat zmie ni ło się tak że wy -
po sa że nie tech nicz ne jed no stek PSP, a co
za tym idzie – spo so by po stę po wa nia pod -
czas dzia łań ra tow ni czych. 

Ta ki stan rze czy spo wo do wał, że na szcze -
blu cen tral nym uzna no za ko niecz ne pod ję -
cie prac le gi sla cyj nych nad do sto so wa niem
obo wią zu ją cych prze pi sów z za kre su bez pie -
czeń stwa i hi gie ny służ by do re aliów struk tur
or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
tak by stra ża cy mo gli peł nić służ bę w opty -

mal nych, po zba wio nych zbęd ne go ry zy ka
wa run kach. 

De cy zją nr 4 ko men dan ta głów ne go PSP
z 5 mar ca 2018 r. zo stał po wo ła ny ze spół
do opra co wa nia pro jek tu zmian roz po rzą -
dze nia MSWiA w spra wie szcze gó ło wych wa -
run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by
stra ża ków PSP, w skład któ re go we szli przed -
sta wi cie le jed no stek or ga ni za cyj nych Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej róż nych szcze bli.
Nad rzęd nym za da niem ze spo łu by ło opra co -
wa nie pro jek tu roz po rzą dze nia okre śla ją ce -
go szcze gó ło we za sa dy bez pie czeń stwa
i hi gie ny służ by stra ża ków peł nią cych służ bę
w jed nost kach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz in nych osób bio rą cych udział w ak cjach
ra tow ni czych, szko le niach lub ćwi cze niach
or ga ni zo wa nych lub pro wa dzo nych przez
PSP. Ze spo ło wi przy świe ca ła idea upo rząd ko -
wa nia, do sto so wa nia do wy stę pu ją cych po -
trzeb i usys te ma ty zo wa nia roz wią zań pro -
ce du ral nych w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny służ by. Pod ko niec ubie głe go ro ku
po wstał pro jekt no we go roz po rzą dze nia. Był
on kil ka krot nie kon sul to wa ny z przed sta wi -
cie la mi jed no stek or ga ni za cyj nych PSP w kra -
ju, a na stęp nie zo stał szcze gó ło wo omó wio ny
i przed sta wio ny do za opi nio wa nia przed sta -
wi cie lom cen tral związ ków za wo do wych
funk cjo nu ją cych w struk tu rach Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Po za koń cze niu kon sul ta cji
go to wy pro jekt zo stał prze ka za ny do Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji w ce lu le gi sla cji. Moż na do mnie my wać, że
go to wy prze pis wej dzie w ży cie pod ko niec
bie żą ce go ro ku.

Zmia ny w BHP
No wo po wsta ły pro jekt re gu lu je ob sza ry,

któ re do tych czas nie zo sta ły okre ślo ne

w prze pi sach re sor to wych i za kła da wie le
zmian, m.in. w na stę pu ją cych ob sza rach:

1. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny
służ by  dla  obiek tów  i wy po sa że nia  tech -
nicz ne go jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych
PSP

Wpro wa dzo ne zo sta ły ure gu lo wa nia do -
ty czą ce okre śle nia mak sy mal nej pręd ko ści
po ru sza nia się po jaz dów po dro gach we -
wnętrz nych i pla cach ma new ro wych. Unor -
mo wa nie te go ob sza ru po zwo li za po biec
za gro że niom zwią za nym z wy stę po wa niem
wy pad ków ko mu ni ka cyj nych, rów nież
z udzia łem pie szych.

Do pre cy zo wa no prze pi sy do ty czą ce ze śli -
zgów, tj. przy ję to no we wy mia ry i od le gło ści,
uwzględ nia jąc bez pie czeń stwo, funkcjo nal -
ność i ak tu al ny stan in fra struk tu ry. Po zwo li to
bez ob ni ża nia stan dar dów bez pie czeń stwa
otwo rzyć wie le ist nie ją cych już ze śli zgów,
któ rych użyt ko wa nie nie by ło moż li we
przy obec nym sta nie praw nym. Uła twi przez
to prze miesz cza nie się stra ża ków po mię dzy
kon dy gna cja mi i ogra ni czy licz bę wy pad ków
pod czas alar mo wa nia i zbie ga nia po scho -
dach do po miesz czeń ga ra żo wych. 

Zo sta ły tak że wpro wa dzo ne no we re gu la -
cje do ty czą ce wy po sa że nia i wy ma gań w za -
kre sie in sta la cji me cha nicz ne go wy cią gu
spa lin. Bio rąc pod uwa gę wy po sa że nie jed no -
stek i roz wią za nia kon struk cyj ne po jaz dów
(np. gdy bu do wa ukła du wy de cho we go unie -
moż li wia pod łą cze nie wy cią gu miej sco we go),
wpro wa dza się moż li wość wy bo ru w za kre sie
in sta lo wa nia wy cią gów miej sco wych lub
ogól nych. War to od no to wać, że na sta no wi -
skach ga ra żo wych nie stwier dzo no za gro że -
nia dla zdro wia ze stro ny spa lin, co stwier dzi ły
po mia ry, a wpływ ma na to za sto so wa nie no -
wych norm emi sji spa lin dla po jaz dów. 
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Służba strażaków związana jest z występowaniem coraz to nowych zagrożeń.

Odpowiedzią na nie muszą być kompleksowe rozwiązania prawne regulujące

szczegółowo kwestie bezpieczeństwa. Taki jest projekt nowego rozporządzenia o BHP.
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2. Wy ma ga nia bhp do ty czą ce stra ża ków
peł nią cych służ bę w PSP

Prze pi sy za war te w tym dzia le re gu lu ją za -
sa dy obo wią zu ją ce w trak cie peł nie nia służ -
by, w tym pod czas dzia łań ra tow ni czych
ma ją cych wpływ na bez pie czeń stwo stra ża -
ków. Okre ślo no rów nież obo wiąz ki prze ło żo -
nych w przy pad ku wy stą pie nia za gro żeń
wy pad ko wych zwią za nych z na ru sze niem za -
sad bez pie czeń stwa. Ure gu lo wa nie to jest
kon se kwen cją wzro stu licz by wy pad ków
pod czas służ by.

3. Wy ma ga nia do ty czą ce szko leń wstęp -
nych  i okre so wych  z za kre su bez pie czeń -
stwa i hi gie ny służ by w PSP

Po dob nie jak w przy pad ku in nych for -
macji pod le głych mi ni stro wi wła ści we mu
do spraw we wnętrz nych, do ko na no ure gu lo -
wa nia kwe stii szko leń z za kre su bez pie czeń -
stwa i hi gie ny służ by. Do tych czas sys tem
szko leń bhp w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
był nie ure gu lo wa ny, a opie rał się je dy nie
na prze pi sach wy ni ka ją cych z dzia łu X Ko dek -
su pra cy. Po wo do wa ło to du żą do wol ność
w in ter pre ta cji prze pi sów oraz brak jed no li -
tych za sad w sys te mie szko le nia. 

Na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że obec nie
za gad nie nia zwią za ne z bez pie czeń stwem
w cza sie dzia łań ra tow ni czych i ob słu gi sprzę -
tu są na bie żą co re ali zo wa ne w ra mach do -
sko na le nia za wo do we go, pod czas za jęć
szko le nio wych, pro wa dzo nych na zmia nach
służ bo wych przez ich do wód ców i prze ło żo -
nych róż nych szcze bli. Moż na więc jed no -
znacz nie stwier dzić, że stra żak w cy klu
cią głym w ra mach do sko na le nia za wo do we -
go prze cho dzi szko le nie bhp, pod czas któ re -
go uzu peł nia i utrwa la wie dzę teo re tycz ną
i prak tycz ną.

Przy ję te w pro jek cie no we li za cji roz wią za -
nia za kła da ją, że szko le nia z za kre su bez pie -
czeń stwa i hi gie ny służ by bę dą re ali zo wa ne
w ra mach do sko na le nia za wo do we go, któ re -
go za sa dy zo sta ły już ure gu lo wa ne. Przy nie -
sie to po zy tyw ny sku tek, zwią za ny m.in.
z bie żą cym na by wa niem wie dzy z za kre su
bez pie czeń stwa w cza sie peł nie nia służ by,
czy też bra kiem ko niecz no ści two rze nia od -
ręb nej do ku men ta cji szko le nio wej (tak jak
ma to miej sce obec nie). Opra co wa ne cen tral -
nie pro gra my szko le nia bę dą okre śla ły ce le,
me to dy pro wa dze nia i spo sób or ga ni za cji
szko leń. Pro jekt do pusz cza re ali za cję te ma ty -
ki uję tej w pro gra mach szko le nia mak sy mal -
nie w okre sie trzy let nim. Okres ten bę dzie
mógł zo stać skró co ny, w za leż no ści od po -
trzeb. Szko le nie bę dzie się koń czy ło eg za mi -

nem spraw dza ją cym, zwień czo nym wy da -
niem sto sow ne go za świad cze nia. Pro po no -
wa ne roz wią za nia da ją gwa ran cję wła ści we-
go, rze tel ne go i kom plek so we go prze szko le -
nia stra ża ków w ca łej struk tu rze Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i umoż li wią sku tecz ne nad zo -
ro wa nie wła ści we go pro ce su szko le nia w pod-
le głych jed nost kach. 

4. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny
służ by pod czas ob słu gi i kon ser wa cji po jaz -
dów po żar ni czych i sprzę tu użyt ko wa ne go
wPSP

W ce lu usys te ma ty zo wa nia za gad nień do -
ty czą cych ob słu gi i kon ser wa cji po jaz dów
po żar ni czych i sprzę tu użyt ko wa ne go w Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej utwo rzo no no wy
dział. Zo sta ły w nim ure gu lo wa ne ob sza ry
od po wie dzial no ści i za dań w za kre sie ob słu -
gi i kon ser wa cji po jaz dów i sprzę tu w od nie -
sie niu do wy stę pu ją cych w śro do wi sku
służ by za gro żeń czyn ni ka mi szko dli wy mi,
uciąż li wy mi i nie bez piecz ny mi. 

Szcze gól ną uwa gę po świę co no za gad nie -
niom zwią za nym z uży wa niem sprzę tu
ochro ny ukła du od de cho we go. Spre cy zo wa -
no po dział obo wiąz ków pod czas pro wa dze -
nia dzia łań z wy ko rzy sta niem te go sprzę tu,
zwięk sza jąc tym sa mym znacz nie po ziom
bez pie czeń stwa stra ża ków. Wpro wa dzo no
za pi sy do ty czą ce za dań ro ty ase ku ra cyj nej
oraz mo ni to ro wa nia pra cy stra ża ków w stre -
fie za gro że nia. 

5. Wy ma ga nia za bez pie cze nia me dycz -
ne go stra ża ków pod czas dzia łań ra tow ni -
czych, ćwi czeń lub szko le nia

Do ko na no ure gu lo wań do ty czą cych za -
bez pie cze nia me dycz ne go ćwi czeń, szko leń
i dzia łań, da jąc moż li wość wy korzy sta nia wła -
snych za so bów ra tow ni czych i sprzę tu. Wpro -
wa dzo no ure gu lo wa nia zwią za ne z od ka-
ża niem odzie ży i sprzę tu w przy pad ku eks po -
zy cji na po ten cjal nie za kaź ny ma te riał bio lo -
gicz ny.

6. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny
służ by pod czas ćwi czeń lub szko le nia wo bec
or ga ni za to rów i uczest ni ków, w tym wtrak -
cie re ali za cji za jęć spor to wych oraz z uży -
ciem ma te ria łów do po zo ra cji

Po nie waż do tych cza so we za pi sy do ty czą -
ce wy ko rzy sty wa nia lu dzi do po zo ra cji by ły
nie ja sne, uszcze gó ło wio no za sa dy w tym za -
kre sie. Zmie nio no za sa dy sto so wa nia kry te -
rium cza so we go. Zgod nie z no wym za pi sem
po miar cza su bę dzie mógł być pro wa dzo ny
wy łącz nie pod czas eg za mi nów, in spek cji, te -
stów lub za wo dów spor to wych, dla któ rych
okre ślo no wy ma ga ne kry te ria. W ten spo sób

ogra ni czo na zo sta nie moż li wość wy ko ny -
wania ćwi czeń „na czas”, przy któ rych do cho -
dzi ło do wie lu zda rzeń wy pad ko wych. Bio rąc
pod uwa gę bar dzo du żą licz bę wy pad ków
pod czas za jęć spor to wych, po sta no wio no
wpro wa dzić za sa dy or ga ni za cji i bez piecz ne -
go pro wa dze nia tych za jęć, na kła da jąc obo -
wiąz ki na ich uczest ni ków i or ga ni za to rów.
Klu czo wą kwe stią w re ali za cji za jęć spor to -
wych bę dzie wy zna cze nie oso by od po wie -
dzial nej za ich nad zo ro wa nie i prze prowa -
dze nie zgod nie z przy ję tym pla nem szko le nia. 

7. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny
służ by pod czas uży wa nia po jaz dów po żar -
ni czych i in nych środ ków trans por tu

W pro jek cie uszcze gó ło wio no obo wiąz ki
kie row cy do ty czą ce za bez pie cze nia po jaz du
przed jaz dą i pod czas jaz dy, ma jąc na wzglę -
dzie sy tu acje wy pad ko we i in cy den ty dro go -
we. Bio rąc pod uwa gę er go no mię służ by
i do świad cze nie pły ną ce z pro wa dzo nych
dzia łań ra tow ni czych, ure gu lo wa no za sa dy
umun du ro wa nia stra ża ków pod czas jaz dy
po jaz da mi służ bo wy mi, w szcze gól no ści
pod czas prze miesz cza nia związ ków tak tycz -
nych na du że od le gło ści. Obo wią zek prze -
miesz cza nia się po jaz dem po żar ni czym
w heł mie oraz ubra niu spe cjal nym nie bę dzie
do ty czył za ło gi po jaz du w cza sie:
 jaz dy alar mo wej w związ ku z do jaz dem
do re jo nu kon cen tra cji lub punk tu przy ję cia
sił i środ ków;
 jaz dy alar mo wej gru py ope ra cyj nej lub in -
nych osób funk cyj nych w ra mach pro wa dzo -
nych dzia łań ra tow ni czych na szcze blu
tak tycz nym i stra te gicz nym, o któ rym mo wa
w roz po rzą dze niu o KSRG;
 jaz dy nie alar mo wej zwią za nej z po wro -
tem z dzia łań ra tow ni czych, do jaz dem i po -
wro tem do i z miej sca ćwi czeń, szko leń lub
wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych.

8. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny
służ by pod czas dzia łań ra tow ni czych

Spre cy zo wa no i okre ślo no za sa dy pro -
wadze nia dzia łań ra tow ni czych dla po szcze -
gól nych dzie dzin ra tow nic twa, za cho wu jąc
zgod ność z obo wią zu ją cym po rząd kiem
praw nym. Za pi sy po szcze gól nych pa ra gra fów
re gu lu ją obo wiąz ki kie ru ją ce go dzia ła niem ra -
tow ni czym, do wód cy od cin ka bo jo we go oraz
stra ża ków. Bio rąc pod uwa gę sze ro ki wa chlarz
pro wa dzo nych dzia łań, zwią za nych z ni mi za -
gro żeń, jak rów nież wy ma ga nia er go no mii,
wpro wa dzo no za pi sy umoż li wia ją ce uży cie
środ ków ochro ny in dy wi du al nej speł nia ją cych
nor my bez pie czeń stwa, in nych niż do tych czas
prze wi dzia nych dla stra ża ka. Do ty czy to
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na przy kład dzia łań ra tow ni czych zwią za nych
z uży wa niem pi la rek do drew na, pod czas któ -
rych za miast heł mu i ubra nia bo jo we go stra -
żak bę dzie mógł uży wać in nych od po -
wied nich ochron w po sta ci ka sku i spodni pi -
la rza, a pod czas zda rzeń zwią za nych z uży wa -
niem sprzę tu do ra tow nic twa tech nicz-
ne go – de dy ko wa nych do te go rę ka wic. 

Ob wią zu ją ce obec nie za sa dy pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czych, okre ślo ne w § 4 ust. 3
roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z 3 lip ca 2017 r. w spra wie
szcze gó ło wej or ga ni za cji kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go, pre cy zu ją wy ma ga -
nia zwią za ne z bez pieczeń stwem i hi gie ną
służ by. Usta lo na w nich tak ty ka pro wa dze nia
dzia łań okre śla jed no cze śnie szcze gó ło we wa -
run ki bez pie czeń stwa na po zio mie pod sta -
wo wym i spe cja li stycz nym. Uzu peł nie niem są
pro po no wa ne w pro jek cie roz po rzą dze nia za -
pi sy do ty czą ce w szcze gól no ści wa run ków
bez pie czeń stwa stra ża ków w stre fie za gro że -
nia, dzia łań na wy so ko ści, bu do wy ma gi stra li
wod nych z wy ko rzy sta niem po jaz dów po żar -
ni czych bę dą cych w ru chu oraz pro wa dze nia
dzia łań z za kre su ra tow nic twa spe cja li stycz -
ne go. Ze wzglę du na po sze rze nie za kre su za -
dań na ło żo nych na Pań stwo wą Straż Po żar ną
wpro wa dzo no uregu lo wa nia do ty czą ce bez -

pie czeń stwa straża ków w ob rę bie za gro że nia
ra dia cyj ne go, wy bu cho we go oraz zda rzeń
o cha rak te rze ter ro ry stycz nym. Zo sta ły unor -
mowa ne za sa dy wpro wa dze nia i wy ko rzy sta -
nia do dat ko we go sprzę tu spe cja li stycz ne go,
ta kie go jak ro bo ty, bez za ło go we stat ki po -
wietrz ne (dro ny) itp., umoż li wia ją ce go za-
stą pie nie stra ża ka w stre fie za gro że nia.
Pro po no wa ne za pi sy w ko re la cji z za pi sa mi
roz po rzą dze nia o KSRG znacz nie zwięk sza ją
bez pie czeń stwo dzia łań ra tow ni czych. 

W pro jek cie do pre cy zo wa no tak że wy ma -
ga nia zwią za ne z bez pie czeń stwem pod czas
dzia łań ra tow ni czych w ob rę bie za gro że nia
prą dem elek trycz nym. Wpro wa dzo no rów -
nież jed no li te, zgod ne z prze pi sa mi pra wa
bu dow la ne go za pi sy do ty czą ce pro wa dze nia
prac roz biór ko wo -wy bu rze nio wych. Do da no
no wy, istot ny roz dział do ty czą cy po dej mo -
wa nia i pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych
w szcze gól nych oko licz no ściach. Usta le nia
w nim za war te okre śla ją za sa dy wzy wa nia
po mo cy przez stra ża ków w sta nach za gro że -
nia ży cia wła sne go oraz wszyst kich uczest ni -
ków dzia łań ra tow ni czych.

Bę dzie bez piecz niej
Wpro wa dze nie no we go roz po rzą dze nia

po win no zna czą co po pra wić stan bez pie -

czeń stwa i hi gie ny służ by w PSP oraz usys te -
ma ty zo wać kwe stie roz wią zań w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa pod czas ak cji ra tow ni czych,
ćwi czeń, szko leń i in nych dzia łań. Sa me prze -
pi sy nie za pew nią bez pie czeń stwa, nie za stą -
pią też zdro we go roz sąd ku i po czu cia
współ od po wie dzial no ści za zdro wie i ży cie
wła sne i in nych. Nie do ce nia nie lub lek ce wa -
że nie źró deł za gro żeń przez sa mych stra -
żaków, bra ki w wy szko le niu tak tycz nym
i ope ra cyj nym, bra wu ra i ba ga te li zo wa nie
prze pi sów bez pie czeń stwa zmniej sza ją efek -
tyw ność dzia łań i bez pie czeń stwo lu dzi.
Okre ślo ne w pro jek cie roz po rzą dze nia za sa -
dy bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by nie wy -
czer pu ją w ca ło ści za gad nie nia. Dla te go też
nor my po win ny być mo dy fi ko wa ne na bie żą -
co – na pod sta wie ana liz wy pad ków, do -
świad cze nia do wód ców, re gu la mi nów,
wy tycz nych i in struk cji.

mł. bryg. Tomasz Polak jest zast´pcà
komendanta powiatowego PSP

w Krotoszynie, członkiem zespołu
powołanego decyzjà KG PSP do opracowania

projektu zmian rozporzàdzenia MSWiA
w sprawie szczegółowych warunków

bezpieczeƒstwa i higieny słu˝by 
stra˝aków PSP
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o jaz dy o za przę gu kon nym za czę to za stę po wać po jaz da mi na -
pę dza ny mi sil ni ka mi pa ro wy mi, elek trycz ny mi i spa li no wy mi.
Z po cząt ku stra ża cy naj bar dziej do ce nia li sa mo cho dy na pę dza -

ne sil ni ka mi elek trycz ny mi. Naj mniej zwo len ni ków mia ły te z sil ni ka -
mi pa ro wy mi i spa li no wy mi ben zy no wy mi. Man ka men tem pier-
w szych był dłu gi czas ich uru cha mia nia i tym sa mym wy jaz du do po -
ża rów. W sil ni kach spa li no wych naj wię cej wąt pli wo ści bu dzi ło pa li -
wo. Ben zy na by ła wte dy no wo ścią i my śla no, że ten tak ła two pal ny
ma te riał na pę do wy nie bę dzie mógł być po wszech nie sto so wa ny.
Więk szość lu dzi oba wia ła się zbli żać do po jaz du, na któ rym umiesz -
czo ny był zbior nik z tym nie bez piecz nym pa li wem. Strach przed ben -
zy ną nie by ły po zba wio ny uza sad nie nia – w tam tych cza sach po ża ry
pierw szych po jaz dów sil ni ko wych zda rza ły się dość czę sto. Stra ża cy
oba wia li się rów nież, że sa mo cho dy te w bez po śred niej bli sko ści po -
ża ru sta no wią do dat ko we za gro że nie zwią za ne z moż li wo ścią wy -
buchu pa li wa w sil ni ku i zbior ni ku. Stąd więk sze za in te re so wa nie
pro du cen tów sprzę tu po żar ni cze go i stra ża ków po jaz da mi z na pę -
dem sil ni ka mi elek trycz ny mi. Po ogło sze niu alar mu mo gły na tych -

miast wy jeż dżać ze straż ni cy i by ły we dług ów cze snej wie dzy bez -
piecz niej sze w eks plo ata cji.

Pierw sza na świe cie
Pre zen to wa na au to dra bi na ob ro to wa na pod wo ziu dwu osio wym

z na pę dem elek trycz nym zo sta ła wy pro du ko wa na w 1903 r. w fir mie
Ju stus Chri stian Braun in Nürnberg dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Of fen bach nad Me nem. Za sto so wa no w niej fir mo we roz wią za nia
tech nicz ne, opa ten to wa ne przez pro du cen ta. By ła pre zen to wa -
na na wy sta wach w Lon dy nie oraz Dreź nie w ce lu za in te re so wa nia
nią stra ża ków w in nych mia stach. 

Pod wo zie tej dra bi ny rów nież zo sta ło wy ko na ne w fir mie Braun.
By ła to pierw sza na świe cie dra bi na ob ro to wa z przę sła mi drew nia -
ny mi, za bu do wa na na pod wo ziu z na pę dem elek trycz nym i urzą dze -
nia mi dra bi ny uru cha mia ny mi za po mo cą sil ni ka na pę dza ne go
ga zem, a nie ręcz nie za po mo cą kor by. W stra ży w Of fen bach by ła eks -
plo ato wa na do 1927 r., kie dy to za ku pio no no wą ob ro to wą dra bi nę
me cha nicz ną za bu do wa ną na pod wo ziu sa mo cho du cię ża ro we go

z na pę dem za po mo cą sil ni ka spa li no we -
go ben zy no we go. 

Po wy co fa niu z eks plo ata cji au to dra -
bi na zo sta ła prze ka za na do Mu zeum Hi -
sto rycz ne go we Frank fur cie nad Me nem.
Jed nak tam ze wzglę du na brak miej sca
w ha lach eks po zy cyj nych nie by ła wy sta -
wia na, a je dy nie ma ga zy no wa na w róż -
nych po miesz cze niach. Po II woj nie
świa to wej wró ci ła do ma cie rzy stej jed -
nost ki w Of fen bach i w 1962 r., po prze -
pro wa dzo nej przez miej sco wych stra -
ża ków grun tow nej na pra wie i kon ser wa -
cji, zo sta ła prze ka za na do Deut sches 
Feu er wehr Mu seum (Nie miec kie go Mu -
zeum Po żar nic twa) w Ful dzie, gdzie moż -
na ją po dzi wiać na eks po zy cji mu ze aliów
tech nicz nych. 

Roz wią za nia tech nicz ne
Za bu do wę dra bi ny wy ko na no na

pod wo ziu dwu osio wym. To za bu do wa
ty pu otwar te go, nie ma miejsc za da szo -
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Prze ło mo wa au to dra bi na
Pod koniec XIX w., kiedy zaczęto wprowadzać nowinki

techniczne w napędzie pojazdów, zainteresowanie nimi 
wykazała również straż pożarna. Autodrabina Brauna na podwoziu

z napędem elektrycznym to perełka techniki pożarniczej.

P

fo
t. 
M
ar
ek
 P
is
ar
ek
 (2
)



/ 2019 MAJ 51

nych. Ra ma pod wo zia jest wy ko na na z pro -
fi lo wa nych kształ tow ni ków sta lo wych osło -
nię tych gład ką bla chą sta lo wą. Wej ście
na przed ni po dest uła twia ją dra bin ki ze
stop nia mi i bocz ni ca mi wy ko na ny mi ze sta -
lo wych kształ tow ni ków. Kie row ni ca me cha -
nicz na za mo co wa na pio no wo znaj du je się
po le wej stro nie pod wo zia. Za po mo cą wał -
ków z ko ła mi z zę ba mi stoż ko wy mi i ob rot -
ni cą umoż li wia skręt ca łej przed niej osi
z ko ła mi, a nie sa mych kół. Oś jest za mo co -
wa na z re so ra mi i kształ tow ni ka mi sta lo wy -
mi do ob rot ni cy. Z uwa gi na ta kie roz -
wią za nie tech nicz ne kie row cy -stra ża ko wi
by ło bar dzo cięż ko skrę cać kie row ni cą
w cza sie jaz dy do po ża ru. 

Z przo du do me ta lo wej osło ny za mo co -
wa no dwa re flek to ry z ża rów ka mi za si la ny -
mi z ba te rii aku mu la to rów. W wy po sa że niu
au to dra bi ny by ła jesz cze la tar nia kar bi do -
wa. Ma sa po jaz du wy no si 5400 kg, a ma sa
cał ko wi ta po jaz du go to we go do ak cji to 7277 kg. Za ło ga skła da ła się
z 10 osób. Na przed niej i tyl nej osi znaj du ją się ko ła drew nia ne z tzw.
ma sy wa mi. Szpry chy kół są drew nia ne, po dob nie jak ob rę cze we -
wnętrz ne, oku te do dat ko wo pła sko wni ka mi sta lo wy mi, na któ rych
znaj du ją się opo ny peł ne z gu my na zy wa ne ma sy wa mi. 

Do na pę du pod wo zia słu ży ły dwa sil ni ki elek trycz ne opra co wa ne
w za kre sie roz wią zań tech nicz nych przez Fer di nan da Po rsche. Są one
za mo co wa ne na przed niej osi wy po sa żo nej w re so ry pa ra bo licz ne.
Je den z sil ni ków znaj du je się z przo du osi, a dru gi z ty łu. Na pęd z sil -
ni ków był prze ka zy wa ny na ko ła za po mo cą prze kład ni. Moc każ de -
go sil ni ka wy no si ła 6 KM. By ły one za si la ne z ba te rii aku mu la to rów,
w skład któ rej wcho dzi ły 82 ogni wa oło wio we, o ma sie 1490 kg. Aku -
mu la to ry by ły za bu do wa ne w za mknię tej skrzy ni, sta no wią cej jed no -
cze śnie sie dze nia stra ża ków, rów nież kie row cy. Sa mo chód mógł się
po ru szać z mak sy mal ną szyb ko ścią 25 km/h i po ko ny wać tra sę
do 25 km. 

Do pie ro w 1905 r. zo stał wy po sa żo ny w licz nik ki lo me trów fir my 
Sie mens & Hal ske. W 1913 r. – w ko le jo wy od chy la ny wskaź nik kie run -
ku jaz dy (bia ło -czer wo ny). Zo stał on przy mo co wa ny do przed niej obu -
do wy po pra wej stro nie, był od chy la ny w stro nę, w któ rą skrę ca ła
au to dra bi na. Dra bi na skła da się z czte rech drew nia nych przę seł,
wzmoc nio nych u gó ry sta lo wy mi kształ tow ni ka mi i dru ta mi w kształ -
cie kra tow ni cy, z drew nia ny mi szcze bla mi. Przę sła dra bi ny by ły za mo -
co wa ne do pio no wych sta lo wych kształ tow ni ków, przy krę co nych
u pod sta wy do ob rot ni cy. Do kształ tow ni ków zaś, po pra wej stro nie, za -
mon to wa no dwie bu tle ci śnie nio we z ga zem. Przę sła dra bi ny opie ra ły
się na wspor ni ku sta lo wym znaj du ją cym się za skrzy nią, w któ rej są aku -
mu la to ry. Przę sła by ły wy su wa ne za po mo cą li ny. Mak sy mal ny wy suw
przę seł wy no sił 23,5 m. Ich pod no sze nie od by wa ło się za po mo cą łań -
cu chów za cze pio nych do pierw sze go przę sła, któ re by ły na wi ja ne
na wał za mo co wa ny do kon struk cji wy ko na nej z kształ tow ni ków sta lo -
wych. Przę sła moż na by ło rów nież pod no sić i wy su wać ręcz nie za po -
mo cą kor by. Dra bi na ta nie mia ła za mo co wa nych pod pór blo ku ją cych
pod wo zie. Dla te go jej po le pra cy by ło ma łe, ze wzglę du na ma ły bocz -
ny wy suw przę seł. W cza sie kie dy au to dra bi na znaj do wa ła się w po dzia -
le bo jo wym ochot ni czej stra ży po żar nej, na po de ście ro bo czym

mie ści ło się zwi ja dło z na wi nię ty mi od cin ka -
mi wę ży tłocz nych o dłu go ści 130 m, prą -
dow ni ce wod ne, roz dzie lacz oraz sto jak
hy dran to wy. 

Wa da mi na pę du sa mo cho dów sil ni ka mi
elek trycz ny mi by ły du że, cięż kie aku mu la -
to ry oło wia ne – zaj mo wa ły spo ro miej sca
i wy ma ga ły czę ste go ła do wa nia. Umiesz -
cze nie sil ni ków w przed niej osi i skręt ca łą
osią po wo do wał, że kie ro wa nie po jaz dem
nie by ło naj ła twiej sze. Mi mo tych man ka -
men tów napęd elektryczny skró cił czas do -
jaz du do ak cji i znacz nie przy spie szył
pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych. 

O ile na po cząt ku XX w. na za kup dro gie -
go sprzę tu sil ni ko we go stać by ło tyl ko du -
że stra że po żar ne z du żych miast, o ty le
po I woj nie świa to wej sta ły się one po -
wszech niej sze. Mi mo to jesz cze przez dłu gi
czas w wie lu miej sco wo ściach w wy po sa że -

niu stra ży po żar nych moż na by ło zna leźć si kaw kę uru cha mia ną ręcz -
nie i pro stą dra bi nę – na wet do po cząt ku lat 50. XX w. 

Ma rek Pi sa rek jest eme ry to wa nym stra ̋ a kiem, 
znaw cà tech ni ki po ̋ ar ni czej 

REKLAMA



o tej po ry nie uda ło się usta lić, z ja kie go re gio nu, te re nu mia -
sta lub wsi po cho dzi ów ar te fakt. Trud no od czy tać treść 
ta kie go dzie ła sztu ki, na wet je śli je go iko no gra fia jest tra dy -

cyj na i pro sta w in ter pre ta cji. Odłóż my więc ba da nie iko no lo gicz ne
i po pro stu po pa trz my na obiekt. Naj waż niej sze ele men ty i atry bu ty
sym bo licz nych ma lun ków na przed mio cie pod kre śla ją daw ne funk -
cjo no wa nie or ga ni za cji ce cho wej i na wią zu ją do su we ren no ści rze -
miosł oraz szcze gól ne go za wie rze nia spo łe czeń stwa wy zna nia
rzym sko ka to lic kie go Mat ce Bo skiej i pa tro nom na ro do wym. 

O nie sche ma tycz no ści te go przed mio tu świad czy rów nież fakt, że
nie jest to zwy kły sztan dar stra żac ki, lecz we ksy lium wo tyw ne, tj.
dzięk czyn ne, rów nież pro ce syj ne. Ma lun ki o no stal gicz nych od cie -
niach barw sta no wią dwa nie za leż ne ob ra zy olej ne, na ma lo wa ne
na płót nie oraz wszy te w czar ną gru bą weł nę. Cho rą giew osa dzo -
na jest w że la znej ra mie, któ rą ob szy to de ko ra cyj ny mi, me ta li zo wa -
ny mi frędz la mi. 

Iko no gra fia mu ze alia
Awers cho rą gwi sta no wi wi ze ru nek św. Flo ria na. Nie ma on wy raź -

nych atry bu tów, któ re mo gły by iden ty fi ko wać go jed no znacz nie
z przy szły mi or ga ni za cja mi stra żac ki mi. Za tem na le ży przy pusz czać,
że in ten cją twór cy ob ra zu by ło przed sta wie nie go ja ko jed ne go
z głów nych pa tro nów na ro do wych Pol ski lub opie ku na da nej spo łecz -
no ści lo kal nej. Na cho rą gwi je go po stać po zo sta je przede wszyst kim
sym bo lem re li gij nym, re pre zen tu ją cym za rów no war to ści na ro do we,
jak i pa tro nac kie. 

Na re wer sie sym bo li kę opie ki i za wie rze nia sta no wi wi ze ru nek Mat -
ki Bo skiej z dzie ciąt kiem na rę ku. Ale go ria ta rów nież od dzia łu je bar -
dzo sil nie i za pew ne w XIX w. mia ła nie by wa łą moc wy wie ra nia
wpły wu na oto cze nie. By ło to roz wią za nie dość stan dar do we na cho -
rą gwiach po cząw szy od
śre dnio wie cza, sto so wa ne
ja ko uni wer sal ny sym bol
re li gij ny bractw ży ją cych
w kul cie ko ścio ła ka to lic -
kie go. 

Po stać igiel ni ka i je go
warsz tat do peł nia ją ca łość
kom po zy cji re wer su, któ ra
sta no wi ła za pew ne wy raz
wi zji twór cy lub fun da to ra. 

Ja ki zwią zek za cho dzi po mię dzy wi ze run kiem św. Flo ria na i sym -
bo li ką ochro ny prze ciw po ża ro wej a ma lun ka mi, któ re na wią zu ją
do pra cy i dzia łal no ści daw nych sto wa rzy szeń rze mieśl ni czych 
– w tym przy pad ku igiel ni ków, któ rzy w co dzien nym ży ciu zaj mo wa li
się wy ra bia niem igieł, ha ftek i szpi lek? Od po wiedź jest sto sun ko wo
pro sta.

Po rząd ki ognio we
Za nim na zie miach dzi siej szej Pol ski za czę ły or ga ni zo wać się jed -

nost ki stra ży ognio wych, od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo 
po ża ro we spo czy wa ła głów nie na naj więk szych or ga ni za cjach ce cho -
wych. W 1782 r. Ko mi sja Bo ni Or di nis (Do bre go Po rząd ku) ja ko ko le -
gial na in sty tu cja ad mi ni stra cji miej skiej na ka za ła ist nie ją cym wów czas
sto wa rzy sze niom rze mieśl ni czym za kup pod sta wo wych sprzę tów
do ga sze nia, np. pomp, wia der, ło pat, sie kier i dra bin. W księ gach ce -
cho wych np. Piotr ko wa za cho wa ły się in for ma cje, że m.in. szew cy, pie -
ka rze i rzeź ni cy zo bo wią za ni by li spie szyć z po mo cą w cza sie po ża ru
i nie szczę śli wych wy pad ków. Wy zna cza li oni spo śród sie bie tzw. bra -
ci star szych, któ rzy mie li za bez pie czać, gro ma dzić i do star czać w ra -
zie po trze by wo dę, sprzęt i na rzę dzia ga śni cze, a tak że słu żyć po mo cą
ade kwat ną do sy tu acji i zda rze nia. O rze mieśl ni kach dzia ła ją cych
na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro wej mo że my rów nież prze czy tać
w usta wie ognio wej dla mia sta Prze my śla, za twier dzo nej de kre tem
lwow skie go c.k. na miest nic twa 23 grud nia 1865 r. Jest w niej mo wa
o mu ra rzach, cie ślach, bla cha rzach i ko mi nia rzach, któ rzy za peł nie -
nie czyn no ści w ra mach za bez pie cze nia mia sta przed po ża ra mi mo -
gą po bie rać z ka sy miej skiej wy na gro dze nie w wy so ko ści 50 kr.,
a po zo sta li rze mieśl ni cy 30 kr. Przy kła dem dzia łal no ści ce chów niech
bę dzie rów nież po niż szy cy tat ze zbio rów prze pi sów praw nych do ku -
men tu pt. „Po li cya Ognio we i Bu dow ni cze”, t. 1, wyd. Prze glą du Sąd.

i Ad mi nistr., wy da ne go we
Lwo wie w 1878 r.: 

§. 51 Po nie waż tak szyb -
kość jak i po rzą dek przy
ga sze niu za le ży przedew -
szyst kiem od po prze dza ją -
ce go wy zna cze nia ro bo ty,
w cza sie wy bu chu ognia
do każ de go na le żą cej, aby
bez dal sze go roz po rzą dze -
nia lub roz ka zy wa nia każ dy
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DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Cho rà giew
W zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

znajduje się dosyć nietypowe XIX-wieczne weksylium 
z 1833 r. – dwustronna chorągiew cechowa z wizerunkiem 

św. Floriana oraz symboliką igielskiego cechu rzemieślniczego. 

D

Cho rą giew ce cho wa z wi ze run kiem św. Flo ria na, da to wa na na XIX w. Zbio ry CMP
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sam wie dział co ma czy nić, prze to zwierzch ność przez sto sow ne po dzie -
le nie rze mieśl ni ków we dług róż ni cy ce chów wszyst ko w ta ki spo sób uło -
żyć ma, aby na każ dy cech sto sow na ro bo ta przy pa da ła i tym spo so bem
jed ni wy zna cze ni by li do do wo że nia po trzeb nych rze czy, do no sze nia wo -
dy i do pu blicz nych stu dzien, dru dzy na miej scu ra to wa nia przy si kaw -
kach, wia drach lub in nych na rzę dziach, ja ko też do ga sze nia ognia,
do ra to wa nia ma jąt ku, do prze ry wa nia i roz ry wa nia beł ków. Oso bli wie
miej sco wym mu ra rzom, da chow ni kom, cie ślom, ko wa lom, ślu sa rzom
i ko mi nia rzom ozna czyć na le ży, z ja kie mi na rzę dzia mi do ognia sta wać
i do cze go wła ści wie w go to wo ści być po win ni. 

Opi sa na cho rą giew wo bec po wyż sze go nie by ła za tem ku rio zum.
Tra dy cyj na iko no gra fia po łą czy ła tra dy cję, kul tu rę i daw ne oby cza je.
We ksy lium to sta ło się spój nym ob ra zem dla tam tych wy da rzeń.
W póź niej szej hi sto rii, kie dy już po wsta wa ły i or ga ni zo wa ły się re gu -
la mi no we stra że po żar ne, do wia dy wa li śmy się z ich kro nik o ty po -
wych fun da cyj nych sztan da rach stra żac kich, ale to też nie wszę dzie
by ło oczy wi ste. Przy kła dem od stęp stwa od re gu ły niech po zo sta nie
dzia łal ność Ło wic kiej Stra ży Ognio wej i jej za mó wie nie na sztan dar
dla swo jej or ga ni za cji.

Nie ty po we za mó wie nie
Na sku tek utra ty w okre sie Wiel kiej Woj ny swo je go stra żac kie go

sztan da ru oraz uczcze nia od zy ska nia przez kraj nie pod le gło ści za rząd
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Ło wi cza w 1918 r. pod jął de cy zję o za -
ku pie dla swo jej jed nost ki no we go sztan da ru, któ ry miał oka zać się
do syć nie re gu la mi no wy i nie spo ty ka ny. Cho dzi ło o to, aby na jed nym
pła cie wy ha fto wać wi ze ru nek nie św. Flo ria na, lecz św. Wik to rii – pa -
tron ki Ło wi cza i tam tej szych stra ża ków. Dru gi z pła tów sztan da ro wych
miał być ozdo bio ny her bem przed sta wia ją cym pe li ka na kar mią ce go
swo je pi sklę ta. To z ko lei na wią za nie do her bu mia sta, w któ rym znaj -
du ją się dwa pe li ka ny zwró co ne do sie bie grzbie ta mi, a po mię dzy ni -
mi ro śnie zie lo ne drze wo ży cia. Wi ze ru nek kar mią ce go pe li ka na miał
być za pew ne zbli żo ny do obec ne go her bu die ce zji ło wic kiej, któ rej
pa tron ką jest rów nież św. Wik to ria. Oczy wi ście nie za po mi naj my, że
sztan dar ło wic kiej stra ży po żar nej nie po zba wio ny miał być atry bu -
tów stra żac kich i waż nych dla dru hów dat, tj. 1879 – da ty za ło że nia
sto wa rzy sze nia i 1918 – za mó wie nia, uszy cia, a na stęp nie po świę ce -
nia sztan da ru. Za rząd ło wic kiej stra ży ogło sił kon kurs na naj lep sze pro -
jek ty. Stra żac ki sąd kon kur so wy wy zna czył trzy na gro dy pie nięż ne dla
trzech naj lep szych pro po zy cji. 

Te hi sto rie do wo dzą, że stra że po żar ne mia ły śmia łość wy róż nia -
nia się i de cy do wa nia o so bie. Wpły wa ły na swo ją hi sto rię, tra dy cję
i kul tu rę rów nież po przez to, co za pro jek to wa ły i stwo rzy ły. Po mi mo
re gu la mi nów i in struk cji kie ro wa ły się rów nież mo dą, chę cią in ne go
spoj rze nia na świat. Cza sem o wszyst kim mógł za de cy do wać przy pa -
dek, im puls, afir ma cja al bo chęć zbun to wa nia się. 

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] M. Ra wi ta -Wi ta now ski, Za rys dzie jów Piotr kow skiej Stra ży Ognio wej, wyd. Oby wa tel ski 
Ko mi tet Ju bi le uszo wy Ochot ni czej Stra ży Ognio wej w Piotr ko wie, Piotr ków 1928, s. 3-4. 
[2] E. Bim ler -Mac kie wicz, Daw ne i współ cze sne cho rą gwie ce cho we no śni ka mi tra dy cyj nej sym -
bo li ki rze mieśl ni czej, wyd. Nie pod le głość i Pa mięć 5/1 (10), War sza wa 1998, s. 135-144. 
[3] Prze gląd Po żar ni czy 1918, nr 7/8, s. 62. 
[4] Usta wa ognio wa dla mia sta Prze my śla z 23 grud nia 1865 r., s. 7. 
[5] Po li cya Ognio wa i Bu dow ni cza, tom 1 (zbiór prze pi sów praw nych), wyd. Przeglądu Sąd.
i Ad mi nistr., Lwów 1878, s. 15. 

Z wie lu po wo dów w na szym ży ciu nie -
ustan nie się spie szy my. Cią gle za czymś 
bie gnie my, cze goś po trze bu je my, są dząc, że
osią gnie my w ten spo sób tak bar dzo po żą da -
ne szczę ście. Nie zmien nie do cho dzi my jed nak
do wnio sku, że nie da je nam to ani szczę ścia,

ani ra do ści. Do sko na le tę am bi wa len cję na szej ludz kiej na tu ry od czu wa -
my w ma ju, naj pięk niej szym mie sią cu w ca łym ro ku. Cie szy my się zie le nią
przy ro dy, jej od ra dza ją cym się ży ciem, ale gdzieś w głę bi ser ca czu je my,
jak z każ dą chwi lą zmie rza my do śmier ci. Ja ko chrze ści ja nie nie mo że my
jed nak za po mi nać, że czło wiek na zna czo ny jest trans cen den cją, a je go
praw dzi wym prze zna cze niem jest ży cie wiecz ne. Mu si my wciąż na no wo
przy po mi nać so bie, że od wiel ka noc ne go po ran ka hi sto ria ludz ko ści nie
jest już ta ka sa ma, zmie ni ła swój bieg. Śmierć nie zdo ła ła za try um fo wać.
Dzię ki te mu wciąż mo że roz pa lać się na no wo na dzie ja ży cia, na wet gdy
po ludz ku nie ma na to już więk szych szans. Zmar twych wsta nie Je zu sa
przy po mi na nam jed nak i o tym, że choć świę ta wiel ka noc ne do bie gły
koń ca, to nie za koń czy ła się po win ność da wa nia świa dec twa chrze ści jań -
skie go świa dec twa o prze zna cze niu czło wie ka nie do śmier ci, lecz do peł -
ni ży cia. 

Po win ność ta na bie ra no wych wy mia rów, gdy uświa da mia my so bie,
że ja ko Po la cy je ste śmy spad ko bier ca mi na szych przod ków, któ rzy Naj -
święt szą Ma ry ję Pan nę uczy ni li Kró lo wą Ko ro ny Pol skiej. W świę to na szej
Kró lo wej na pierw szy plan nie mo gą ci snąć się tyl ko bła ga nia i proś by, któ -
re od wie ków jej przed sta wia my, li cząc na po moc i wspar cie. Nie mo że my
za po mi nać o po win no ściach, któ re wią żą się z Jej kró lo wa niem, a któ rych
wciąż ja ko na ród nie po tra fi my wy peł nić. Tak jak ko lej ne po ko le nia Po la -
ków zma ga my się z na szy mi sła bo ścia mi, po dzia ła mi i kło po ta mi z bu do -
wa niem te go, co sta no wi do bro wspól ne. Nie mo że my zro zu mieć, że tak
jak Jej kró lo wa nie jest służ bą, tak prze strzeń na sze go ży cia wy peł nić ma
nie wal ka o pa no wa nie, lecz wła śnie służ ba. 

To służ ba sta no wi sa mą isto tę chrze ści jań stwa i kro cze nia wy ma ga ją -
cą dro gą Ewan ge lii. W tym du chu swo ją wia rę poj mo wał św. Flo rian. Ten
ry cerz i mę czen nik za wia rę z pierw szych wie ków nie przy pad ko wo więc
pa tro nu je stra ża kom, któ rzy ma ją w pierw szym rzę dzie słu żyć in nym lu -
dziom. Je go świe tla na po stać od se tek lat skła nia szcze gól nie nas, stra ża -
ków, do te go, że by za trzy mać się i za du mać nad na szą wia rą, ale
i nad peł nio ną służ bą. W pierw szych dniach ma jo wych, w trak cie wie lu
uro czy sto ści ku czci św. Flo ria na, znajdź my chwi lę cza su na za du mę
nad na szym stra żac kim po wo ła niem, któ re ozna cza znacz nie wię cej niż
tyl ko za wód. Trosz cząc się oczy wi ście o wła ści we kom pe ten cje za wo do -
we, po zwa la ją ce pro fe sjo nal nie re ali zo wać na szą pra cę, nie mo że my za -
po mi nać o eto sie ry ce rzy św. Flo ria na, o wy zna wa nych i re ali zo wa nych
na co dzień war to ściach. Wy peł niaj my ni mi co dzien ne, chrze ści jań skie, ro -
dzin ne, za wo do we i spo łecz ne ży cie, ja ko człon ko wie ro dzin, Po la cy, ale
i funk cjo na riu sze PSP czy też dru ho wie OSP. Niech spoj rze nie na św. Flo -
ria na słu ży na sze mu du cho we mu roz wo jo wi i wzra sta niu ku doj rzal sze mu
czło wie czeń stwu i chrze ści jań stwu. 

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

Majowe 
zamyślenia
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 Sys tem mar ke rów be ha wio ral nych w struk tu rze do wo dze nia
bry tyj skiej stra ży po żar nej (De ve lop ment of a be ha vio ural mar -
ker sys tem for in ci dent com mand in the UK fi re and re scue se rvi ce:
THINCS), Phi lip C. Bu tler, Ro bert C. Ho ney, Sa bri na R. Co hen 
Hat ton, Co gni tion, Tech no lo gy & Work, opu bli ko wa ny on li ne
(https://doi.org/10.1007/s10111 -019-00539-6)

We wszyst kich dzie dzi nach, w któ rych bez pie czeń stwo za le ży
w du żej mie rze od czło wie ka, od wie lu lat trwa dys ku sja nad czyn ni -
ka mi, któ re ma ją wpływ na nie za wod ność. Z jed nej stro ny bo wiem ja -
kość pro wa dzo nych dzia łań za le ży od umie jęt no ści i do świad cze nia,
z dru giej jed nak nie moż na po mi jać tzw. umie jęt no ści mięk kich. Jak
pod kre śla ją au to rzy ar ty ku łu, do ty czy to każ dej bran ży, w tym po żar -
nic twa. Na wet naj lep sza zna jo mość ob słu gi sprzę tu, je go moż li wo ści
czy pro ce dur ra tow ni czych nie da mak sy ma li za cji efek tu dzia ła nia
czło wie ka, je że li nie bę dzie on od po wied nio przy go to wa ny do po dej -
mo wa nia szyb kich i traf nych de cy zji czy też nie bę dzie miał zdol no ści
za rzą dza nia pod wład ny mi. Umie jęt no ści twar de moż na jed nak w pe -
wien spo sób zmie rzyć, po da jąc wy miar go dzin ukoń czo ne go szko le -
nia lub licz bę wy jaz dów do zda rzeń. Co z umie jęt no ścia mi mięk ki mi?
Czy dys po nu je my obiek tyw ny mi środ ka mi oce ny kom pe ten cji te go
ty pu kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi? Od po wie dzi na to py ta -
nie szu ka li au to rzy ar ty ku łu. Prze pro wa dzi li w Wiel kiej Bry ta nii ba da -
nie an kie to we, na pod sta wie któ re go okre śli li sześć naj waż niej szych
przy mio tów wzo ro we go do wód cy: aser tyw ność, efek tyw ne i bez -
piecz ne pro wa dze nie dzia łań, sku tecz ne po dej mo wa nie de cy zji, 
ko mu ni ka tyw ność, od por ność na czyn ni ki stre so we, świa do mość sy -
tu acyj na oraz zdol ność do pra cy w ze spo le. Po nad to dla każ de go
z tych czyn ni ków zde fi nio wa no ze staw skła do wych, dzię ki cze mu
stwo rzo na zo sta ła swo ista ma pa umie jęt no ści mięk kich po żą da nych
u do wód cy. Na pod sta wie ba dań okre ślo no tak że za cho wa nia, któ re
zda niem au to rów ma ją we ry fi ko wać, czy do wód ca po siadł wa chlarz
owych opty mal nych umie jęt no ści. Wła śnie te za cho wa nia są mar ke -
ra mi, któ rych obec ność, ni czym w le kar skiej prak ty ce, ma da wać ilo -
ścio wy do wód po sia da nia cech ide al ne go kie ru ją ce go dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi. 

 Ba da nie efek tu sy ner gi stycz ne go pod czas ga sze nia wo dą oraz
so la mi po ta so wy mi (Expe ri men tal stu dy on the sy ner gi stic ef fect
of fi re extin gu ishing by wa ter and po tas sium salts), Zhang Tian wei,
Liu Hao, Zhiy ue Han, Wang Yong, Guo Zi dong, Wang Cha oqing,
Jo ur nal of Ther mal Ana ly sis and Ca lo ri me try, opu bli ko wa ny on -
li ne (https://doi.org/10.1007/s10973 -019-08234-4)

Wśród bran żow ców pa nu je prze ko na nie, że w cza sach, kie dy ha -
lo ny sta no wi ły do zwo lo ny śro dek ga śni czy, ochro na prze ciw po ża-
ro wa by ła ła twiej szą dys cy pli ną. Nie ste ty, de wa stu ją cy wpływ na śro -
do wi sko na tu ral ne na za wsze za mknął do stęp do ha lo nów dla pod -
mio tów ko mer cyj nych. Z dru giej stro ny wy mu si ło to po szu ki wa nie
no wych roz wią zań, spo wo do wa ło roz wój tech no lo gii wy twa rza nia
mgły wod nej, prosz ków ga śni czych. Jak pod kre śla ją au to rzy, już
od pew ne go cza su ana li zo wa ne jest pew ne zja wi sko. Otóż sku tecz -
ność ga śni cza dwóch róż nych środ ków sto so wa nych jed no cze śnie
prze wyż sza sku tecz ność każ de go z nich z osob na, co zwa ne jest efek -
tem sy ner gi stycz nym. Tym ra zem pod lu pę wzię to ze staw środ ków

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

w po sta ci wo dy, ma ją cej zdol ność fi zycz ne go ga sze nia po przez od -
bie ra nie cie pła, ogra ni cze nie do stę pu tle nu do pa li wa, oraz so li po ta -
so wych, dzia ła ją cych na po zio mie che micz nym, po przez in ge ren cję
w sa mą re ak cję spa la nia. Ba da nie po le ga ło na prze pro wa dze niu te -
stów sku tecz no ści ga śni czej dla sa mej wo dy oraz prosz ku ga śni cze -
go, a na stęp nie dla kom bi na cji tych środ ków. Au to rzy wy ka za li, że
te go ty pu mie sza ni na w isto cie wpły wa na sku tecz ność ga śni czą. 
Co wię cej, jest ona za leż na od za war to ści so li w wo dzie ga śni czej. Na -
tu ral nie wy stę pu je pew ne opti mum. Jak pod kre śla ją au to rzy, klu czo -
wą ro lę od gry wa tem pe ra tu ra pło mie nia, któ ra mu si być w sta nie
spo wo do wać roz kład ter micz ny so li po ta so wych, przez co roz po czy -
na się pro ces che micz ne go ga sze nia po ża ru. W ar ty ku le czy tel nik 
od naj dzie wie le szcze gó łów: na te mat za rów no sa me go pro ce su ga -
śni cze go, jak rów nież opty mal nych pa ra me trów pro po no wa nej mie -
sza ni ny ga śni czej, dla któ rej efekt sy ner gi stycz ny zo stał osta tecz nie
po twier dzo ny.

 Dzia ła nia ga śni cze pod czas po ża rów la sów oraz two rze nie pa -
sów prze ciw po ża ro wych: efek tyw ność ga śni cza (Fi gh ting fla mes
and for ging fi re li nes: wild fi re sup pres sion ef fec ti ve ness at the fi re
ed ge), Matt P. Plu cin ski, Cur rent Fo re stry Re ports 5/2019, s. 1-19. 

Efek tyw ność dzia łań ga śni czych to po ję cie tak po jem ne, jak zbior -
nik nie jed ne go po jaz du po żar ni cze go. Jest trud na do oce ny, po nie -
waż mo że być po strze ga na przez pry zmat wie lu czyn ni ków, a tak że
przy za sto so wa niu róż nych skal. Wpły wa na nią ogrom czyn ni ków,
więc trud no oce niać ją w obiek tyw ny spo sób. A wła śnie te go za da nia
pod jął się au tor pre zen to wa ne go ar ty ku łu. Do ko nał on ana li zy obec -
ne go sta nu wie dzy, de cy du jąc się na oce nę efek tyw no ści ga śni czej
wzglę dem czte rech, klu czo wych je go zda niem, skal: pło mie ni, pa sów
prze ciw po ża ro wych, dzia łań ja ko ca ło ści oraz kra jo bra zu. Dla cze go
efek tyw ność jest oce nia na na pod sta wie dwóch pierw szych skal?
Otóż, jak wska zu ją ba da nia la bo ra to ryj ne, kwe stia do bo ru środ ków
ga śni czych jest klu czo wa przy po ża rach la sów. Z ko lei ob ser wa cja
prze bie gu po ża rów la sów po zwo li ła na opty ma li za cję do bo ru tak ty -
ki dzia łań. Au tor pod kre śla tak że zna cze nie moż li wo ści do kład ne go
od two rze nia prze bie gu po ża ru i dzia łań ga śni czych dla opty ma li za -
cji za le ca nej tak ty ki na te re nach le śnych. Lo ka li za to ry GPS mo gą tak -
że oka zać się przy dat ne, a gro ma dzo ne w ten spo sób da ne są
naj do kład niej szą z do stęp nych form ana li zy zda rze nia. Czy tel nik
z pew no ścią za da so bie py ta nie: czy kwe stia po ża rów la sów w Pol sce
jest istot na? Rze czy wi ście, sta ty sty ki w tej kwe stii są dość ła ska we.
Od zna mien ne go po ża ru w Kuź ni Ra ci bor skiej tak ka ta stro fal ne zda -
rze nia nie mia ły miej sca, je że li nie brać pod uwa gę dzia łań pol skich
stra ża ków na te re nie Fe de ra cji Ro syj skiej. Nie za prze czal nie za uwa żal -
ne są jed nak zmia ny kli ma tu, brak opa dów desz czu i wzrost wietrz -
no ści w kra ju, jak choć by w kwiet niu te go ro ku, co da je efekt w po sta ci
wy su szo nej na wiór ściół ki le śnej. Za nim za tem nie jest za póź no, dla -
cze go nie czer pać z do świad czeń au stra lij skich ko le gów? Ar ty kuł
z pew no ścią moż na trak to wać ja ko no wy, od mien ny nie co punkt wi -
dze nia pro ble mu po ża rów la sów.

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

Strażacki design

Zaciekawiony informacjami zawartymi w artykule
o strażakach z Paryża, postanowiłem sprawdzić, jak
prezentują się oni od strony wirtualnej. 

Witryna internetowa Paryskiej Brygady Straży Pożarnej
www.pompiersparis.fr działa responsywnie w dwóch
wersjach językowych. Wersja anglojęzyczna niestety nie
jest aż tak rozbudowana, jak jej francuski odpowiednik, ale
i tak możemy znaleźć tam sporo ciekawostek i informacji
o tym specyficznym oddziale strażaków żołnierzy. 

BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) angażuje
się w różne inicjatywy edukacyjne, promocję wydarzeń
ratowniczych i profilaktykę zdrowotną. Zgodnie
z dzisiejszymi standardami witryna internetowa jest
uzupełnieniem tych działań w portalach społecznościowych. 

Strona jest czytelna, dlatego znalezienie informacji z ponad
dwustuletniej historii formacji czy zdjęć interwencji z udziałem
specyficznego paryskiego samochodu PSE, będącego połączeniem
wozu gaśniczego i ambulansu, nie powinno sprawić nikomu problemu.

Ra tow nic two 
– mię dzy teo rią 
a prak ty ką

„W ostat nich la tach ob ser wu je my co raz więk -
sze za in te re so wa nie kwe stia mi bez pie czeń stwa
nie mi li tar ne go. Znaj du je to swo je po zy tyw ne od -
nie sie nie w roz wią za niach or ga ni za cyj nych, praw -
nych i za da nio wych w ob sza rze ochro ny ży cia
i zdro wia lu dzi, śro do wi ska i ra tow nic twa. Ist nie ją -
cy po ten cjał ra tow ni czy w oce nie nie któ rych śro -
do wisk wy da je się być roz pro szo ny, a za tem ma ło
sku tecz ny w ob li czu gwał tow nych, nie spo dzie wa -
nych za gro żeń. 

(…) Na le ży pod kre ślić, że za ło że niem Au to ra jest opra co wa nie i za pre zen to wa nie teo rii
po ma ga ją cej le piej, do głęb niej zro zu mieć, czym ra tow nic two jest w swo jej isto cie i ja kie me -
cha ni zmy w nim funk cjo nu ją oraz ja kie czyn ni ki de ter mi nu ją to funk cjo no wa nie. Re ali za cja
te go za mia ru wy ma ga sku pie nia się na wie lu za gad nie niach po wią za nych ze so bą w mniej -
szym lub więk szym stop niu. Zna le zie nie zło te go środ ka, rów no wa gi mię dzy teo rią a prak ty -
ką, jak za uwa ża au tor, spra wi, że for mu ło wa na kon cep cja sie ci w ra tow nic twie bę dzie no si ła
zna mio na teo rii na uko wej oraz po zwo li roz wią zać pro ble my na tu ry prak tycz nej.” [z re cen zji
prof. dr. hab. Ro mu al da Ka li now skie go] 

„Prze pro wa dzo ne ba da nia na uko we umoż li wi ły po ko na nie ba rier po znaw czych zwią za -
nych ze współ cze sny mi dy le ma ta mi na tu ry teo re tycz nej, jak: in te gra cja i oce na po ten cja łu,
a tak że prak tycz nej, czy li za pew nia nie cią gło ści dzia ła nia i ko mu ni ka cja kry zy so wa. Zwień -
cze niem na uko wych roz wa żań au to ra by ło wy ko rzy sta nie ele men tów in stru men ta rium kon -
cep cji sie ci w ra tow nic twie i sfor mu ło wa nie ogól nych za ło żeń me to dycz nych słu żą cych
roz wią za niu współ cze snych do ty ka ją cych go pro ble mów.” [z re cen zji prof. dr. hab. Ar ka diu sza
Let kie wi cza]

Pa weł Gro mek, W sie ci ra tow nic twa, Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej, War sza -
wa 2018, ISBN 978-83-950547-5-4.

 WARTO
PRZECZYTAĆ

20 lipca 2018 r. w urzędzie pocztowym
przy Muzeum Pożarnictwa w miejscowości St. Florian
w Austrii uroczyście wprowadzono do obiegu znaczek
pocztowy, na którym zaprezentowano hełm strażacki
nowej generacji Heros-Titan, będący również
przykładem znakomitego wzornictwa
przemysłowego. Producentem tego rewelacyjnego
hełmu, o wadze zaledwie 1,3 kg, jest znana wszystkim
pożarnikom firma Rosenbauer.

Ma ciej Sa wo ni

Paryska brygada

Podobnie jak zakup pamiątki z emblematem BSPP w prowadzonym
przez paryżan sklepie internetowym.

Najlepiej jednak będzie samemu przekonać się, co oferuje paryska
straż pożarna w sieci.

TB
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