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Po˝egnaliÊmy kolejny rok szkolny i zacz´liÊmy czas relaksu. To dobra

okazja, by zwróciç uwag´ na aspekty bezpiecznego wypoczynku. 

Co roku słyszymy o tragediach na wodzie i drogach. Jednym

z elementów zmniejszajàcych liczb´ poszkodowanych jest edukacja. T́

warto zaczàç od najmłodszych lat. Nie do przecenienia sà sale

edukacyjne, które rosnà niczym grzyby po deszczu w komendach PSP. To

narz´dzie umo˝liwiajàce stra˝akom kształtowanie prawidłowych postaw

podczas ró˝nych zagro˝eƒ. Jak je wykorzystaç optymalnie? 

Swoimi doÊwiadczeniami dzieli si´ Marcin Mazur, który prowadzi zaj´cia

dla dzieci i młodzie˝y w Centrum Edukacyjnym w Opolu.

Z zało˝enia „Czym skorupka za młodu nasiàknie, tym na staroÊç tràci”

wychodzà tak˝e organizatorzy obozów młodzie˝owych dru˝yn

po˝arniczych. W jaki sposób przygotowaç taki obóz, by uczestnicy wrócili

do domów jeszcze bardziej zainteresowani tematykà bezpieczeƒstwa,

podpowiada Łukasz Zblewski. 

Warto te˝ inwestowaç w edukacj´ dorosłych. Paradoksalnie wielu ludzi

ginie we własnych domach, czyli miejscu, w którym co do zasady ka˝dy

powinien czuç si´ najbezpieczniej. W jaki sposób zwi´kszyç

bezpieczeƒstwo w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych? Kluczem jest

przekazanie przydatnej wiedzy odpowiednim osobom – przekonujà

Emilia Pałubicka-Florczak i Alicja Borucka.

Poruszamy te˝ aspekty szkoleƒ dla stra˝aków. Przemysław Gad

i Szymon Kokot-Góra, dzielàc si´ dobrymi praktykami w szkoleniu

stra˝aków, podkreÊlajà, ˝e wyszkolenie ratownika zaczyna si´

od wyszkolenia dobrego instruktora. Ten wie, jak bezpiecznie i fachowo

przeprowadziç zaj´cia. A przy szkoleniu z po˝arów wewn´trznych nabiera

to szczególnego znaczenia.

Krzysztof Wiciak porusza aspekt szkolenia dy˝urnych stanowisk

kierowania PSP. Realizacja koncepcji trena˝era przeznaczonego

specjalnie dla nich byłaby z pewnoÊcià przełomem w przygotowaniu tej

grupy zawodowej do działaƒ.

Wakacje w rolnictwie to zaÊ czas intensywnych prac polowych. 

Jak zakoƒczyç ˝niwa bez ognia, podpowiada Paweł Rochala.

Zapraszamy do lektury!



P re zy dent An drzej Du da po wo łał Elż bie -
tę Wi tek na sta no wi sko mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. No wa sze fo -
wa MSWiA za stą pi ła na sta no wi sku Jo achi -
ma Bru dziń skie go, któ ry otrzy mał man dat

w wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go.
4 czerw ca w Pa ła cu Pre zy denc kim mi ni -

ster Elż bie ta Wi tek ode bra ła z rąk pre zy den -
ta An drze ja Du dy po wo ła nie na sta no wi sko
sze fa MSWiA i zło ży ła przy się gę. Te go sa me -

go dnia w sie dzi bie MSWiA do tych -
cza so wy mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Jo achim
Bru dziń ski prze ka zał obo wiąz ki no wej
mi ni ster. Elż bie ta Wi tek wzię ła udział
w pierw szych spo tka niach z kie row -
nic twem re sor tu, sze fa mi służb mun -
du ro wych pod le głych MSWiA oraz
wo je wo da mi.

Elż bie ta Wi tek uro dzi ła się 17 grud -
nia 1957 r. w Ja wo rze. Ukoń czy ła Uni -

wer sy tet Wro cław ski na Wy dzia le Fi lo zo ficz -
no -Hi sto rycz nym, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra,
a tak że stu dia po dy plo mo we w za kre sie
wie dzy o Unii Eu ro pej skiej w In sty tu cie 
Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu Wro cław skie go.
Przez wie le lat pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka
i dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 2, a tak że
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych 
w Ja wo rze.

No wa sze fo wa MSWiA to po słan ka
na Sejm V, VI, VII i VIII ka den cji, jest tak że
człon kiem Ko mi te tu Po li tycz ne go Pra wa
i Spra wie dli wo ści. W la tach 2015-2017 by ła
mi ni strem – człon kiem Ra dy Mi ni strów, sze -
fem Ga bi ne tu Po li tycz ne go Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, a tak że rzecz ni kiem pra so wym
rzą du.

MSWiA
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Nowy szef MSWiA
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W zo rem lat ubie głych 3 czerw ca od był się pik nik pod ha słem „Bez -
piecz ne Wa ka cje z Pa rą Pre zy denc ką” zor ga ni zo wa ny przez Biu ro

Bez pie czeń stwa Na ro do we go. Choć miej sce pik ni ku ule gło zmia nie
z ogro dów Pa ła cu Pre zy denc kie go na ogro dy Re zy den cji Bel we der, for -
mu ła te go wy da rze nia i na uka po przez do brą za ba wę po zo sta ły ta kie sa -
me. W te go rocz nym pik ni ku wzię ło udział oko ło 400 dzie ci. Nie speł na trzy
ty go dnie przed wy cze ki wa ny mi wa ka cja mi w ra do snej at mos fe rze po -
zna ły waż ne in for ma cje na te mat za cho wań w ra zie nie bez pie czeń stwa,
szcze gól nie gdy po ja wia się strach i zde ner wo wa nie. Na naj młod szych
cze ka ły sto iska i po ka zy, dzię ki któ rym mo gli do wie dzieć się, jak bez piecz -
nie po stę po wać pod czas róż ne go ro dza ju ak tyw no ści fi zycz nych. Dzie ci
roz ma wia ły z funk cjo na riu sza mi i ra tow ni ka mi, któ rzy każ de go dnia dba ją
o bez pie czeń stwo, ra tu ją i po ma ga ją lu dziom, ucząc się pro ce dur bez -
piecz ne go po stę po wa nia w przy pad ku za gro że nia, jak rów nież po zna jąc
za cho wa nia za bro nio ne. Istot nym te ma tem by ło sku tecz ne wzy wa nie po -
mo cy, a je śli ist nie je ta ka po trze ba – udzie le nie po mo cy oso bie po trze bu -
ją cej na mia rę wła snych moż li wo ści. 

Przy oka zji spo tka nia pa ry pre zy denc kiej z dzieć mi i mło dzie żą 
An drzej Du da uho no ro wał Mło dych Bo ha te rów, któ rzy po przez swo ją 

od wa gę i wła ści we za cho wa nie ura to wa li ży cie dru gie go czło wie ka. 
Me da la mi za Ofiar ność i Od wa gę pre zy dent od zna czył: 6-let nie go Ma cie -
ja, 8-let nie go Mi cha ła, 9-let nią Ju lię i 12-let nie go Da wi da. Pik nik uświet nił
wy stęp Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Po li cji, a dzie ci i mło dzież wraz 
z ze spo łem ar ty stycz nym ze Szko ły Pod sta wo wej w Do brzy cy za śpie wa ły
przed pa rą pre zy denc ką pio sen kę „Znam nu me ry alar mo we”. Na za koń -
cze nie pierw szej czę ści wy da rze nia wy ko na no wspól ną pa miąt ko wą fo to -
gra fię. Póź niej pa ra pre zy denc ka wraz z go ść mi od wie dzi ła sta no wi ska
for ma cji, in sty tu cji i służb ra tow ni czych. Oprócz Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej pod czas pik ni ku za pre zen to wa li się m.in. przed sta wi cie le Po li cji, Żan -
dar me rii Woj sko wej, Stra ży Miej skiej, Stra ży Ochro ny Ko lei, Stra ży
Gra nicz nej i Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go.

Sta no wi ska Pań stwo wej Stra ży Po żar nej przy go to wa ne zo sta ły przez
Ko men dę Miej ską Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w War sza wie i Ko men dę
Po wia to wą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Ple sze wie. Dzie ci za po znawały
się z za gro że nia mi, któ re mo gą spo tkać pod czas wa ka cji, za sa da mi po -
wia da mia nia o nie bez pie czeń stwie i spo so bach po stę po wa nia (pre zen -
to wał je punkt edu ka cyj no -in for ma cyj ny pre wen cji spo łecz nej),
sprzę tem i urzą dze nia mi sta no wią cy mi wy po sa że nie sa mo cho du spe -
cjal ne go z dra bi ną me cha nicz ną z ko szem SD 31 Ive co Ma gi rus oraz 
sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go GBARt Sca nia (w szcze gól no ści ar -
ma tu rą wod ną, apa ra ta mi ochro ny dróg od de cho wych i umun du ro wa -
niem stra żac kim). Udo stęp nio na zo sta ła tak że ścież ka
edu ka cyj na na te mat za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi nie bez piecz ny -
mi. Na sta no wi sku ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go od by wał się
po kaz sprzę tu i urzą dzeń, a szcze gól ne za in te re so wa nie wzbu dzał ro bot
i po jazd SLRR Mer ce des. Tłum nie by ło na sta no wi sku gru py ra tow nic twa
wy so ko ścio we go, gdzie stra ża cy po ka zy wa li jej sprzęt i urzą dze nia, m.in.
trój nóg i no sze ewa ku acyj ne, pre zen tu jąc tech ni ki ra tow ni cze wy ko rzy -
stu ją ce po jazd SD 31 Ive co Ma gi rus. Wy szko le nie psów ra tow ni czych
Spe cja li stycz nej Gru py Po szu ki waw czo -Ra tow ni czej za pre zen to wa ne 
zo sta ło na to rze prze szkód. 

Naj więk szym za in te re so wa niem, nie tyl ko dzie ci, cie szy ły się po ka zy
tre su ry dwóch psów ra tow ni czych oraz mul ti me dial na pre zen ta cja w mo -
bil nym sy mu la to rze za gro żeń po ża ro wych w do mu jed no ro dzin nym. 

Re na ta Gol ly

O wakacjach w Belwederze 
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W Ko men dzie Głów nej PSP pod pi sa no
ak tu ali za cję „Pro to ko łu uzgod nień

w za kre sie wzmoc nie nia bez pie czeń stwa
na obo zach har cer skich pod na mio ta mi”.

Sy gna ta riu sza mi pod pi sa ne go 19 czer-
w ca do ku men tu są: ko men dant głów ny
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, ko men dant
głów ny Po li cji, dy rek tor ge ne ral ny La sów

Pań stwo wych oraz przed sta wi cie le or ga ni -
za cji har cer skich i skau to wych.

Pod pi sa ny do ku ment jest efek tem pra -
cy przed sta wi cie li służb oraz or ga ni za cji
har cer skich i skau to wych, któ ra mia ła do -
pro wa dzić do stwo rze nia roz wią zań słu żą -
cych bez pie czeń stwu dzie ci i mło dzie ży

wy po czy wa ją cych na obo zach. Zo sta ły
w nim uzgod nio ne za sa dy i pro ce du ry po -
stę po wa nia, któ re bę dą sto so wa ne zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
pań stwo wy mi i re gu la cja mi we wnętrz ny mi
po szcze gól nych sy gna ta riu szy pro to ko łu.
Obej mu ją one etap przy go to wa nia
do obo zo wej ak cji let niej, czas trwa nia

obo zu, a tak że sy tu acje za -
gro że nia ży cia i zdro wia. 
Na kła da ją kon kret ne obo -
wiąz ki na ko men dę obo zu
har cer skie go, Pań stwo wą
Straż Po żar ną i Po li cję.

Ak tu ali za cja do ku men tu
obej mu je przede wszyst kim
do pra co wa nie wy tycz nych
w za kre sie or ga ni za cji wę -
drow nych obo zów har cer -
skich, a w szcze gól no ści
in for mo wa nie służb przez
kie row nic two obo zu o miej -
scu wy ru sze nia, tra sie obo zu

oraz prze dzia łach cza so wych wy zna czo nej
do prze by cia tra sy. Ma to na ce lu zwięk sze -
nie świa do mo ści o miej scu prze by wa nia
dzie ci i mło dzie ży, jak rów nież skró ce nie
cza su do tar cia służb do obo zu w ra zie 
wy stą pie nia za gro że nia.

KG PSP
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InSEC

T rze cia edy cja Mię dzy na ro do wej Wy sta wy i Kon fe ren cji InSEC od by ła się 12 czerw ca
w War sza wie. Jest to co rocz ne wy da rze nie two rzo ne w kon sul ta cji z Mi ni ster stwem

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, bę dą ce fo rum dia lo gu i wy mia ny wie dzy do ty czą cej
do brych prak tyk i no wo cze sne go wy po sa że nia wszyst kich for ma cji za an ga żo wa nych
w ochro nę gra nic i bez pie czeń stwo we wnętrz ne w Pol sce, z wy ko rzy sta niem do rob ku 
i do świad czeń po dob nych for ma cji z za gra ni cy.

Po dob nie jak w po przed nich edy cjach, do udzia łu w InSEC zo sta ły za pro szo ne for ma cje
od po wie dzial ne za bez pie czeń stwo we wnętrz ne i ochro nę gra nic w Pol sce, wśród nich Straż
Gra nicz na, Po li cja, Pań stwo wa Straż Po żar na, Służ ba Ochro ny Pań stwa, Agen cja Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go, Kra jo wa Ad mi ni stra cja Skar bo wa, Głów ny In spek to rat Trans por tu Dro -
go we go, Straż Ochro ny Ko lei, Straż Miej ska m.st. War sza wy, Mor ska Służ ba Po szu ki wa nia
i Ra tow nic twa, Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we, Rzą do we Cen trum Bez pie czeń stwa, Woj ska
Obro ny Te ry to rial nej, Służ ba Wię zien na i ochot ni cze stra że po żar ne.

W cha rak te rze pre le gen tów, pro wa dzą cych warsz ta ty z za kre su mo der ni za cji służb mun -
du ro wych wy stą pi li przed sta wi cie le or ga ni za cji mię dzy na ro do wych, ta kich jak Fron tex 
i Eu ro pol, oraz przed sta wi cie le za gra nicz nych for ma cji za an ga żo wa nych w dzia ła nia
na rzecz za pew nie nia bez pie czeń stwa we wnętrz ne go i ochro nę gra nic. 

W cza sie przerw po mię dzy spo tka nia mi i dys ku sja mi uczest ni cy mie li oka zję po dzi wiać
po ka zy sztuk wal ki i sa mo obro ny za pre zen to wa ne przez Straż Miej ską m.st. War sza wy. 

red.

Bezpieczniej na obozach Trener 
jak ˝aden inny

Po ciężkiej chorobie 29 maja 2019 r.
zmarł asp. sztab. w st. sp. Piotr

Sokołowski – wieloletni trener
reprezentacji Polski w sporcie
pożarniczym, wychowawca wielu
znakomitych strażaków sportowców,
wyróżniony srebrną odznaką „Za Zasługi
dla Sportu”, przyznawaną przez ministra
sportu i turystyki. 

Od 1997 r. był pierwszym trenerem
męskiej reprezentacji Polski PSP w sporcie
pożarniczym. W latach 2005-2010
pracował w Biurze Szkolenia Komendy
Głównej PSP Warszawie. Trenował wielu
rekordzistów Polski, medalistów
największych imprez sportowych. To ich
osobiste sukcesy były dla niego paliwem,
mobilizującym do jeszcze większego
zaangażowania w proces treningowy. 

W 2013 r. zainicjował powstanie
pierwszej w Polsce i jak na razie jedynej
żeńskiej drużyny w sporcie pożarniczym.
Między innymi dzięki jego zapałowi
w krótkim czasie zawodniczki osiągnęły
ogromny sukces. Zdobywały medale
mistrzostw świata i biły rekordy. 
Do dziś nie minęło wielkie zaskoczenie
najlepszych na świecie Czechów, Rosjan
czy Białorusinów świetnym
przygotowaniem polskiej drużyny.

Z wielu stron świata płyną do Polski
kondolencje od strażaków. Piotr był
niekwestionowanym autorytetem
w międzynarodowym środowisku
trenerów i zawodników, liderem, którego
opinii słuchali obecni rekordziści świata.
Współpraca z nim stanowiła powód
do dumy.

Piotr Kalinowski / KG PSP
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Bez piecz ny prze jazd

Sta ty sty ki po ka zu ją, że 99% wszyst kich zda rzeń na prze jaz dach 
ko le jo wo -dro go wych wy ni ka z nie wła ści wych de cy zji kie row ców.

Aby una ocz nić to za gro że nie, 14 czerw ca PKP Pol skie Li nie Ko le jo -
we SA zor ga ni zo wa ły po kaz – sy mu la cję zde rze nia lo ko mo ty wy z sa -
mo cho dem oso bo wym.

Pod sta wo we błę dy pro wa dzą ce do tra ge dii na prze jaz dach to:
igno ro wa nie zna ku „STOP”, prze jeż dża nie pod za my ka ją cy mi się ro gat -
ka mi, omi ja nie pół ro ga tek, blo ko wa nie prze jaz du przez wjeż dża nie
na to ry bez moż li wo ści zjaz du i nie wła ści we za cho wa nie, gdy au to 
zo sta nie unie ru cho mio ne na to rach. 

Wy pad ki na prze jaz dach to po ni żej 1 proc. wszyst kich wy pad ków
ko mu ni ka cyj nych, lecz trze ba ogra ni czać ich licz bę. W ostat nich la tach
do cho dzi ło rocz nie do oko ło 200 wy pad ków, gi nę ło w nich kil ka dzie -
siąt osób. Każ de te go ty pu zda rze nie, obok pod sta wo we go wy mia ru,
ja kim jest tra ge dia po szko do wa nych i ich ro dzin, przy no si stra ty ma te -

rial ne i an ga żu je służ by ra tun ko we. W pierw szych pię ciu mie sią -
cach 2019 r. od no to wa no 87 wy pad ków i ko li zji na prze jaz dach i przej -
ściach ko le jo wych. Zgi nę ło w nich 20 osób, a sie dem zo sta ło cięż ko
ran nych. 

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA re ali zu ją naj więk szy w hi sto rii pro -
gram in we sty cyj ny, któ ry dzię ki wy mia nie, re mon tom i bu do wie no -
wych to rów, mon ta ż no wo cze snych urzą dzeń ste ro wa nia ru chem
bez po śred nio wpły wa na wzrost bez pie czeń stwa.

Od ubie głe go ro ku pro mo wa na jest tzw. żół ta na klej ka, któ rej bez -
po śred ni ce l stanowi za pew nie nie bez pie czeń stwa uczest ni kom zda -
rzeń na prze jaz dach. Na żół tej na klej ce umiesz czo nej na prze jeź dzie
wid nie ją trzy pod sta wo we da ne: in dy wi du al ny nu mer iden ty fi ka cyj ny

prze jaz du ko le jo wo -dro go we go, nu mer alar mo wy 112 oraz
tech nicz ne nu me ry awa ryj ne. 

In dy wi du al ny nu mer iden ty fi ka cyj ny prze jaz du ko le jo wo -
-dro go we go to nu mer li nii ko le jo wej i jej ki lo metr. Dzię ki nie -
mu pod czas in ter wen cji ope ra tor nu me ru 112 szyb ko 
lo ka li zu je prze jazd na sie ci ko le jo wej i w te re nie. W kil ka 
mi nut wstrzy ma ny zo sta je wów czas ruch po cią gów i ogra ni -
czo na moż li wość ko lej nej ko li zji.

Nu mer alar mo wy 112 słu ży do zgła sza nia wy pad ków 
lub awa rii sa mo cho du na prze jeź dzie. Nu me ry tech nicz ne
„w ra zie awa rii” to nu me ry do in for mo wa nia dys po zy to ra ko -
lei na te re nie kon kret ne go za kła du li nii ko le jo wych – o uster -
ce urzą dzeń, uszko dze niu ozna ko wa nia na prze jeź dzie
ko le jo wo -dro go wym, je śli nie ma bez po śred nie go za gro że -
nia ży cia. 

W przy pad ku awa rii czy zda rze nia na prze jeź dzie po po łą -
cze niu z nu me rem 112 kie row ca po da je in dy wi du al ny nu mer iden ty fi -
ka cyj ny z żół tej na klej ki. Ope ra tor nu me ru 112 po wia da mia spe cjal nie
stwo rzo nym łą czem służ by PKP Pol skich Li nii Ko le jo wych SA. Wów czas
wła śnie wy da ne zo sta je po le ce nie wstrzy ma nia ru chu po cią gów. 
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VIRUS 2019 

Przed sta wi cie le Szko ły Głów nej Służ by
Po żar ni czej w dniach 15-17 ma ja bra li

udział w Mię dzy na ro do wych Warsz ta tach
Kół Na uko wych VIRUS 2019 na Na ro do wym
Uni wer sy te cie Służb Pu blicz nych w Bu da -

pesz cie. Uczel nię re pre zen to wa ły trzy stu -
dent ki Ko ła Na uko we go „Li de rzy Bez pie -
czeń stwa” (Alek san dra Woź niak – pre zes Ko ła
oraz dwie wi ce prze wod ni czą ce – Ada Wró -
blew ska i Klau dia Ku row ska) wraz z opie kun -
ką Ko ła, kpt. dr Mo ni ką Wo ja kow ską.
Te go rocz ne warsz ta ty VIRUS zgro ma dzi ły

przed sta wi cie li uczel ni
wyż szych z Czech, Sło -
wa cji, Chor wa cji oraz
Pol ski. Oprócz de le ga cji
SGSP Pol skę re pre zen -
to wa li stu den ci Woj sko -
wej Aka de mii
Tech nicz nej w War sza -
wie oraz Wyż szej Szko ły
Po li cyj nej w Szczyt nie. 

W tym ro ku pro -
gram warsz ta tów obej -
mo wał za gad nie nia
do ty czą ce za gro żeń

bio ter ro ry stycz nych. W ra mach pa ne lu
wpro wa dza ją ce go po ru szo no kwe stie zwią -
za ne z za rzą dza niem sy tu acja mi awa ryj ny mi
wy stę pu ją cy mi w kra jach uczest ni ków ćwi -
czeń. Za pre zen to wa no zbiór do brych prak -
tyk z za kre su pre wen cji oraz pro ce dur
re ago wa nia na za gro że nia bio ter ro ry stycz -
ne. Każ da uczel nia przed sta wi ła pro ce du ry
praw ne oraz za sa dy funk cjo no wa nia or ga ni -
za cji bez pie czeń stwa w za kre sie zwal cza nia
bio ter ro ry zmu w swo im kra ju. 

De le ga cja SGSP do dat ko wo za pre zen to -
wa ła in no wa cyj ny pro jekt edu ka cyj no -pre -
wen cyj ny #Kom pe tent ni #Bez piecz ni,
skie ro wa ny do uczniów szkół li ce al nych oraz
tech nicz nych – mło dzie ży, któ ra wkra cza
w ży cie do ro słe, po dej mu jąc de cy zje m.in.
o stu diach, pra cy, za ło że niu ro dzi ny itp. 

Ko lej nym eta pem ćwi czeń by ło przy dzie -
le nie uczest ni ków warsz ta tów do grup ćwi -
cze nio wych, w ra mach któ rych stu den cifo
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or ga ni za cji po mo co wych i or ga ni za cji po -
za rzą do wych.

Cen tral ny punkt na tar gach sta no wi ło
Mia stecz ko Hu ma ni tar ne, gdzie moż na
by ło spo tkać lu dzi, któ rzy na co dzień za -
an ga żo wa ni są w po moc hu ma ni tar ną
oraz przed sta wi cie li or ga ni za cji pro wa -
dzą cych ak cje po mo co we na ca łym świe -
cie. Pro wa dzo no in te re su ją ce de ba ty
o spo so bach za po bie ga nia klę skom 
ży wio ło wym i zwal cza niu ich skut ków.
Moż na by ło się do wie dzieć, jak w tych 
za da niach po ma ga ją no wo cze sne tech no -
lo gie (np. dro ny i wir tu al na rze czy wi stość)
oraz jak wy je chać na mi sje hu ma ni tar ne
pro wa dzo ne przez or ga ni za cje mię dzy na -
ro do we.

Tar gom to wa rzy szy ła kon fe ren cja 
Re spon si ble Bu si ness for Hu ma ni ta rian
Emer gen cies. Pod czas swo je go wy stą pie -
nia pre zy dent RP An drzej Du da pod kre -
ślał, że jest dum ny z Pol ski, któ ra
po wyj ściu z po nu rej do by ko mu ni zmu
roz wi ja się tak po myśl nie i sta ła się 
do na to rem po mo cy hu ma ni tar nej 
i roz wo jo wej.

Mó wiąc o War szaw skich Tar gach 
Hu ma ni tar nych, pre zy dent An drzej Du da
pod kre ślał ich ro lę dla roz wo ju po mo cy
na ca łym świe cie.

– Wie rzę, że two rząc płasz czy znę do wy -
mia ny do świad czeń i prze my śleń dla spe cja -
li stów z nie mal ca łe go świa ta, mo że my
przy czy nić się do dal sze go roz wo ju dzia łal -
no ści hu ma ni tar nej, tak aby w przy szło ści
po moc udzie la na by ła szyb ciej, sku tecz niej
i by rze czy wi ście tra fia ła do wszyst kich,
zwłasz cza tych naj bar dziej po trze bu ją -
cych – po wie dział.

Swo ją obec ność pod kre śli ła Pań -
stwo wa Straż Po żar na, któ ra na po nad
200 m kw. po ka za ła si ły i środ ki zwią za ne
z głów ną ideą tar gów. 

Sto isko PSP cie szy ło się du żym za in te -
re so wa niem wśród zwie dza ją cych, któ rzy
na wią zy wa li w roz mo wach do dzia łań PSP
po za gra ni ca mi kra ju czy sprzę tu, któ ry
po zo sta je w dys po zy cji tej for ma cji, ale
tak że za da wa li py ta nia o dzia ła nie czu jek
dy mu i cza du oraz ak cje pro wa dzo ne
w ra mach pre wen cji spo łecz nej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej.

Swo ją ofer tę ze sta no wi skiem VR
przed sta wi ła tak że Szko ła Głów na Służ by
Po żar ni czej.

Mar ta Wa wiór ko
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Tar gi po dzie lo no na kil ka stref te ma tycz nych. W Stre fie Lo gi sty ki i Ko mu ni ka cji te ma tem
prze wod nim by ły naj now sze tech no lo gie ko mu ni ka cyj ne, jak rów nież sze ro ko po ję te

usłu gi spe dy cyj ne oraz środ ki trans por tu. Stre fa Me dycz na to pro duk ty z ob sza ru ewa ku -
acji me dycz nej, po sie wu i za po bie ga nia cho ro bom, de kon ta mi na cji oraz pro fi lak ty ki 
me dycz nej. Stre fa Schro nie nia pre zen to wa ła na mio ty, schro ny, kon te ne ry miesz kal ne 
i sys te my oczysz cza nia wo dy, Stre fa Bez pie czeń stwa – sys te my bez pie czeń stwa in dy wi du -
al ne go i zbio ro we go. W niej swo je sta no wi sko mia ła m.in. Pań stwo wa Straż Po żar na oraz
in ne służ by. W Stre fie Żyw no ści pre zen to wa li się pro du cen ci wy ro bów spo żyw czych, 
na sion, sys te mów na wo że nia i upra wy ro ślin. Stre fa Agen cji by ła ob sza rem pre zen ta cji 
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Na ro do we go Uni wer sy te tu Służb Pu blicz -
nych wraz z wy kła dow cą -ko or dy na to rem za -
po zna li ich z obo wią zu ją cy mi na tej uczel ni
za sa da mi pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych.
W ra mach za pro po no wa nych za jęć re ali zo -
wa no za ło że nia ope ra cyj ne kon kret nych
sce na riu szy zda rzeń. Dzię ki te mu uczest ni cy
mo gli do świad czyć prak tycz ne go wy mia ru
współ dzia ła nia jed no stek, pla no wa nia sił
i środ ków, a tak że re ago wa nia na zda rze nia
i sy tu acje kry zy so we. Od po wied ni kiem te go
ty pu za jęć w SGSP są za ję cia re ali zo wa ne
w ra mach przed mio tu „Sy mu la cyj na gra de -
cy zyj na”, dla te go też uczest nic two w mię -
dzy na ro do wych ćwi cze niach sta ło się oka zją
do uzu peł nie nia wie dzy, wy mia ny my śli
i spo strze żeń, a tak że in spi ra cji do zmian czy
też do sko na le nia obec nych dzia łań w SGSP. 

Ko lej ny punkt pro gra mu sta no wi ło zwie -
dza nie no wo cze sne go kam pu su uni wer sy te -
tu gosz czą ce go warsz ta ty. Po ło żo ny

nad je zio rem, jest otwar ty dla osób z ze -
wnątrz i oprócz ca łej nie zbęd nej do ćwi czeń
i szko leń in fra struk tu ry mie ści pla c za baw,
ka wiar nię oraz bo iska i stad ni nę ko ni. 

Ko lej ny dzień roz po czął się od pod su mo -
wu ją cej po przed ni dzień kon fe ren cji pra so -
wej. Uczest ni cy pro jek tu wcie li li się w ro lę
m.in. ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, ko men dan ta głów ne go Po -
li cji, mi ni stra zdro wia. Każ dy z nich wy po wie -
dział się o zda rze niu z per spek ty wy swo je go
sta no wi ska i za dań re pre zen to wa nej for ma -
cji mun du ro wej lub in ne go pod mio tu od po -
wie dzial ne go za dzia ła nia na rzecz
bez pie czeń stwa. Na stęp nie od by ło się spo -
tka nie uczest ni ków z przy dzie lo ną wcze śniej
gru pą ćwi cze nio wą, pod su mo wu ją ce zdo by -
tą wie dzę. Ofi cjal ne prze mó wie nie jed ne go
z ko or dy na to rów za koń czy ło szko le nie.

Mo ni ka Wo ja kow ska / SGSP

War saw Hu ma ni ta rian EXPO
Mię dzy na ro do we Tar gi Po mo cy Hu ma ni tar nej i Roz wo jo wej to naj więk sze
w Eu ro pie tar gi po świę co ne glo bal nej po mo cy hu ma ni tar nej oraz roz wo jo wej
i zwią za ne mu z nią biz ne so wi. W tym ro ku od by ły się w dniach 11-13 czerw ca
w Ptak War saw Expo w Nada rzy nie ko ło War sza wy. Zo sta ły ob ję te pa tro na tem
ho no ro wym pre zy den ta RP An drze ja Du dy.



Słu˝ ba i po moc
Masz nie bez piecz ny za wód. Two je ży cie
jest za gro żo ne. Two ja ro dzi na rów nież.
Je że li po le gniesz lub zgi niesz na służ -
bie, al bo zo sta niesz oso bą nie peł no -
spraw ną, zaj mie my się Two imi dzieć mi
i naj bliż szy mi. Nie zwle kaj, przy stąp
do pro gra mu SŁUŻBA I POMOC! 
Ju tro znów masz służ bę…

Ty mi sło wa mi Fun da cja Do ra staj z Na mi
za pra sza pra cow ni ków służb pu blicz -

nych, ich ro dzi ny oraz przy ja ciół z krę gów
za wo do wych do uczest nic twa w no wym
pro gra mie wspar cia i pro fi lak ty ki. Naj waż -
niej szym ce lem pro gra mu jest za pew nie -
nie kom plek so wej, prak tycz nej po mo cy
naj bliż szym człon kom ro dzin po le głych
lub ran nych na służ bie funk cjo na riu szy.
Ale pro gram ad re so wa ny jest do wszyst -
kich pra cow ni ków służb, bo jak po ka zu je
ży cie, wszy scy na ra że ni są na po waż ne za -
gro że nia pod czas peł nie nia obo wiąz ków.
Waż ną funk cję ma ją więc w pro gra mie
dzia ła nia pro fi lak tycz ne i po ra dy spe cja li -
stów da ją ce po czu cie bez pie czeń stwa
i stwa rza ją ce przy ja zne wa run ki do wy ko -
ny wa nia trud ne go, wy ma ga ją ce go 
po świę ce nia i od wa gi za wo du. Z uwa gi

na du ży pre stiż i po waż ne ce le pro gra mu
je go pa tro nem ho no ro wym zo stał szef
Biu ra Bez pie czeń stwa Na ro do we go 
Pa weł So loch.

– Chce my być bli sko wszyst kich funk cjo -
na riu szy służb pu blicz nych – mó wi Mag da -
le na Paw lak, pre zes Fun da cji. – Chce my
da wać ich dzie ciom i ro dzi nom po czu cie, że
nie są sa me, że je ste śmy z ni mi w sy tu acji,
gdy bra ku je im oj ca, któ ry zgi nął lub zo stał
cięż ko ran ny, al bo mat ki, bo prze cież co raz
wię cej ko biet wy ko -
nu je ten nie bez -
piecz ny za wód.
Naj bliż szym ofiar,
zwłasz cza dzie ciom,
to wa rzy szy my na co
dzień w ich cier pie -
niu i osa mot nie niu.
Wie my, jak im po -
móc i ro bi my to. 
Za pew nia my im sty -
pen dia na na ukę do 25 ro ku ży cia. Obej mie -
my je wie lo let nią po mo cą do rad ców
edu ka cyj nych i za wo do wych. Gwa ran tu je -
my za ję cia te ra peu tycz ne i opie kę psy cho lo -
ga. Funk cjo na riu szom służb pu blicz nych
uła twia my otrzy ma nie po rad praw nych,
aby mo gli za wcza su za bez pie czyć byt swo -
ich ro dzin. 

Aby przy stą pić do pro gra mu, wy star -
czy wejść na stro nę fun da cji do ra staj zna -
mi.org oraz wy peł nić i wy słać for mu larz
znaj du ją cy się w za kład ce
SŁUŻBA I POMOC. 

Fun da cja Do ra staj z Na mi po wsta ła
w 2010 r. Obec nie ma pod opie ką po nad
120 dzie ci. Nie któ rzy pod opiecz ni Fun da -
cji zdą ży li się już usa mo dziel nić. Wie lu
z nich wy bra ło dro gę swo ich po le głych
czy cięż ko ran nych oj ców lub ma tek. 

Słu żą spo łe czeń stwu świa do mi za gro żeń.
Nie da się nie ste ty cał ko wi cie wy eli mi no -
wać nie bez pie czeń stwa, któ re jest 
chle bem po wsze dnim te go za wo du, ale
dzię ki pro gra mo wi SŁUŻBA I POMOC,
moż na się na nie le piej przy go to wać i za -
bez pie czyć byt naj bliż szych na wy pa dek
naj gor sze go.

W 1985 r. zo stał ab sol wen tem SGSP. „Za nim pod ją łem de cy zję
o stu diach w WOSP, wspi na łem się – głów nie w Ta trach, bar -

dziej hob by stycz nie niż wy czy no wo. Po my śla łem, że te tech ni ki
uda się prze nieść do dzia łań stra żac kich. Zna la zła się gru pa pa sjo -
na tów, uda ło się utwo rzyć sek cję (…)” – mó wił w jed nym z wy wia -
dów dla„Prze glą du Po żar ni cze go”, wspo mi na jąc po cząt ki sek cji
ra tow nic twa wy so ko ścio we go w WOSP, któ rej był opie ku nem.
Pod je go skrzy dła mi jej człon ko wie na prze strze ni kil ku lat zdo by li
istot ne wy róż nie nia spor to we.

Od po cząt ku stu diów roz wi jał swo je za in te re so wa nia zwią za ne
z ra tow nic twem wy so ko ścio wym. W 1992 r. zo stał do wód cą Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 7 w War sza wie, któ ra spe cja li zu je

się w ra tow nic twie wy so ko -
ścio wym. Służ bę w SGSP 
roz po czy nał w 1994 r., ja ko
spe cja li sta w Za kła dzie Ra tow -
nic twa Tech nicz ne go. W tym
sa mym ro ku zo stał współ au to -
rem pierw sze go w PSP 
(i jed no cze śnie pierw sze go
w spe cja li za cji) re gu la mi nu
dzia łań w za kre sie ra tow nic -
twa wy so ko ścio we go pro wa -
dzo ne go przez jed nost ki
ra tow ni czo -ga śni cze PSP.
Od 1999 r. był na uczy cie lem aka de mic kim w SGSP. Brał udział
w wie lu szko le niach za gra ni cą, m.in. z tech nik ra tow nic twa li no -
we go w Sta nach Zjed no czo nych, Pa ry skiej Bry ga dzie GRIMP
i w Spéléo Se co urs Français. Szko lił żoł nie rzy jed nost ki GROM,
funk cjo na riu szy ów cze sne go Biu ra Ochro ny Rzą du, Cen tral ne go
Biu ra Śled cze go i in nych for ma cji mun du ro wych oraz or ga ni za cji
współ pra cu ją cych z kra jo wym sys te mem ra tow ni czo -ga śni czym. 

Za swoją dzia łal ność zo stał wy róż nio ny brą zo wą od zna ką
„Za Za słu gi dla Ochro ny Po rząd ku Pu blicz ne go” i zło tym me da lem
„Za Za słu gi dla Po żar nic twa”. Cześć Je go pa mię ci!

SGSP
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Od szedł 
oj ciec wy so ko Êciów ki 
Zmarł st. bryg. w st. spocz. Ma rian So chac ki – współ twór -
ca ra tow nic twa wy so ko ścio we go w Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, wie lo let ni funk cjo na riusz Ko men dy Głów nej
PSP, zna ko mi ty wy cho waw ca i wy kła dow ca w Szko le
Głów nej Służ by Po żar ni czej, któ ry swo ją pa sją za ra żał 
ko lej ne po ko le nia mło dych stra ża ków. Od szedł od nas
2 czerw ca.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Sprzę tu i Wy po sa że nia Stra ży Po żar nej i Służb Ra tow -
ni czych 127 wy staw ców z ośmiu kra jów za pre zen to wa ło urzą dze nia, na rzę dzia i środ ki

ochro ny in dy wi du al nej nie zbęd ne do te go, by stra żak wy ko ny wał swo je obo wiąz ki sku tecz -
nie, w wa run kach moż li wie naj bar dziej kom for to wych, ale przede wszyst kim bez piecz nie. 

No win ki tech nicz ne
Pod czas tar gów szcze gól nym za in te re so wa niem cie szy ły się po ka zy moż li wo ści cu dów po -

żar ni czej tech ni ki – je dy nej na świe cie dra bi ny z ła ma nym przę słem, pod no śni ków o wy so ko -
ści 32 m czy sa mo jezd nej tur bi ny ga śni czej AIRCORE TA F35. Szcze gól nie ta ostat nia wy war ła
wiel kie wra że nie na pu blicz no ści. Sa mo bież ny po jazd na gą sie ni cach, ste ro wa ny przez ope ra -
to ra za po mo cą zdal ne go pul pi tu, jest w sta nie po da wać wo dę ga śni czą na du że od le gło ści
lub wy twa rzać prą dy mgło we. Roz wią że to wie le pro ble mów pod czas po ża rów w tu ne lach,

na lot ni skach, w obiek tach prze my sło -
wych czy w la sach.

Oprócz tur bi ny ga śni czej w ak cji go -
ście tar gów mie li moż li wość obej rze nia po ka zów po li go no wych – m.in. tre na że ra po ża rów
we wnętrz nych, tre na że ra si ło we go otwar cia drzwi, za sto so wa nia sta bi li za cji po jaz dów 
Pa ra tech czy mgło wych sys te mów ga śni czych MIST-TECH.

Do wie dzieć się wię cej
Nie za wie dli się rów nież ci, któ rzy ocze ki wa li od tar gów IFRE-EXPO przede wszyst kim po -

tęż nej daw ki wie dzy teo re tycz nej i prak tycz nej. Szko le nia z za kre su ga sze nia po ża rów we -
wnętrz nych prze pro wa dzi li in struk to rzy z ini cja ty wy Cfbt.pl, od by wa ły się spo tka nia
do ty czą ce pro fi lak ty ki ra ka u stra ża ków pod ha słem „Mun dur nie zbro ja” czy warsz ta ty w tre -
na że rze ga zo wym. Wie le moż na by ło się
rów nież do wie dzieć, od wie dza jąc stre fę
edu ka cji. Dy żu ro wa li tam spe cja li ści z róż -

nych in sty tu cji zaj mu ją cych się ochro ną zdro wia i bez pie czeń stwa pra cy, wśród nich ra tow ni -
cy me dycz ni i le ka rze.

Tar gom to wa rzy szy ła rów nież od pra wa ko men dan tów miej skich i po wia to wych PSP. Wziął
w niej udział nad bryg. Ma rek Ja siń ski, któ ry uczest ni czył tak że w otwar ciu tar gów i obej rzał
z za in te re so wa niem sprzęt pre zen to wa ny na sto iskach wy staw ców.

Edu ka cyj nie i spor to wo
Pa sjo na ci wie dzy po żar ni czej i nie tyl ko mo gli obej rzeć uj mu ją cy po kaz udzie la nia kpp mi -

sio wi ran ne mu w wy pad ku czy ewa ku acji Ko zioł ka Ma toł ka z pło ną ce go do mu w wy ko na niu
ma łych stra ża ków z OSP Stą por ków. Swo -
imi umie jęt no ścia mi po chwa li ły się rów -
nież psy ra tow ni cze z OSP No wy Sącz.
Po ucza ją cych atrak cji do star czy ło sto isko Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa – moż na by ło
zo ba czyć, jak dzia ła ją mo bil ne sy mu la to ry za gro żeń po ża ro wych: bu dyn ku jed no ro dzin ne -
go, bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej oraz za gro żeń w la sach. Nie za bra kło też ak cen tów
spor to wych – w po sta ci za wo dów dru żyn OSP i ar ty stycz nych – w for mie wy sta wy zdjęć 
„Mi sja Szwe cja – na li nii ognia”.

Ko lej na edy cja tar gów od bę dzie się za dwa la ta (przed się wzię cie wcho dzi w cykl dwu let -
ni), ale z pew no ścią tym bar dziej bę dzie ob fi to wać w cie ka we pre zen ta cje, warsz ta ty i in ne
atrak cje.

AS

Wszyst ko dla stra ̋a ków
Targi KIELCE IFRE-EXPO 2019 po raz kolejny przyciągnęły rzesze funkcjonariuszy PSP i druhów OSP, osób związanych

zawodowo z pożarnictwem i pasjonatów tej dziedziny. Pokazy dynamiczne i poligonowe, szkolenia, prezentacje sprzętu
najwyższej klasy zapewniły blisko 7500 zwiedzających pożyteczną wiedzę, cenne doświadczenia i wiele atrakcji.
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ra ca stra ża ka wią że się z wie lo ma 
za gro że nia mi. Prak tycz nie pod czas
każ dej ak cji ra tow ni czo -ga śni czej

wy sta wio ny jest na nie bez pie czeń stwo. Nie -
któ rych za gro żeń nie spo sób prze wi dzieć,
in ne zo sta ły roz po zna ne dość do brze.
W przy pad ku we wnętrz nych dzia łań ga śni -
czych bę dą wy ni ka ły przede wszyst kim
z pra cy w at mos fe rze nie na da ją cej się
do bez po śred nie go od dy cha nia, z wy so kiej
tem pe ra tu ry wy two rzo nej przez po żar czy
też z ogra ni czo nej bądź ze ro wej wi docz no -
ści. Wszyst ko to mo że spo wo do wać utra tę
orien ta cji czy za gu bie nie. To z ko lei do pro -
wa dzić mo że do trud no ści w opusz cze niu
stre fy za gro żo nej przed wy czer pa niem się
za pa su po wie trza [1].

Tre na że ry i uni fi ka cja szko leń
Ob ser wu je my dziś wzrost ocze ki wań

spo łe czeń stwa wo bec sku tecz no ści i pre cy -
zji dzia łań pod czas ga sze nia po ża rów we -
wnątrz bu dyn ków. Jed no cze śnie zmia ny
tech no lo gii bu do wa nia do mów oraz uży wa -
nych ma te ria łów wy koń cze nio wych spo wo -
do wa ły wzrost dy na mi ki roz prze strze nia nia
się po ża rów. Spo ty ka my się z ma te ria ła mi,
któ re w cza sie po ża ru wy dzie la ją znacz ną
ilość pal ne go i tok sycz ne go dy mu, dla te go
szko le nia stra ża ków po win ny być prze pro -
wa dza ne w wa run kach zbli żo nych do rze -
czy wi stych, pod nad zo rem wy kwa li fi ko-
wa nych in struk to rów. Ta kie wa run ki mo że -
my po zo ro wać pod czas kon tro lo wa ne go
po ża ru w ko mo rach ognio wych. 

Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej w 2018 r. za koń czy ła pro jekt wy -
po sa ża nia szkół po żar ni czych oraz ośrod -
ków szko le nia ko mend wo je wódz kich PSP
w 22 wie lo kon te ne ro we sy mu la to ry do
ćwi czeń w za kre sie ga sze nia po ża rów 
we wnętrz nych. Pro jekt ten miał na ce lu
stwo rze nie na te re nie ca łe go kra ju ustan da -
ry zo wa nych wa run ków pro ce su do sko na le -

nia za wo do we go z ga sze nia po ża rów we -
wnętrz nych. Wcze śniej, w 2015 r., ko men -
dant głów ny PSP pod pi sał „Pro gram
szko le nia z za kre su ga sze nia po ża rów we -
wnętrz nych”, roz po czy na jąc pro ces re gu lo -
wa nia oma wia nych za gad nień na po zio mie
cen tral nym. Stwo rzo no za ło że nia do pro wa -
dze nia szko leń, uwzględ nia ją ce przy go to -
wa nie pierw szej gru py in struk to rów przez
oso by bę dą ce współ au to ra mi pro gra mu
szko le nia, re ali za cję ko lej nych szko leń w wy -
zna czo nych lo ka li za cjach, wzo ry do ku men -
ta cji szko leń. Prze pro wa dzo no rów nież
w Olsz ty nie szko le nie zgry wa ją ce dla wą skiej
gru py in struk to rów, wy zna czo nych do szko -
le nia ka dry in struk tor skiej. Przed się wzię cia
te mia ły na ce lu wpro wa dze nie oraz utrzy -
ma nie uni fi ka cji na po zio mie kra jo wym, od -
po wia da ją cej ujed no li co nej ba zie sta no wisk
do ćwi czeń, jak też pro gramo wi szko le nia
wdro żo ne mu na szcze blu cen tral nym.

Re ali za cja szko leń po twier dzi ła wcze -
śniej sze za ło że nia: pod czas szko le nia w wa -
run kach re al nych bar dzo waż ną ro lę od -
gry wa ją in struk to rzy. Są to oso by, któ re po -
przez kon tro lo wa nie wa run ków roz wo ju po -
ża ru w cza sie ćwi cze nia ma ją wpływ na
bez pie czeń stwo uczest ni ków. Pro ces szko -
le nia tych osób ma klu czo we zna cze nie dla
ja ko ści szko leń na te re nie kra ju. Dla te go też
od 2015 r. szko ły aspi ran tów PSP oraz wy bra -
ne ośrod ki szko le nia KW PSP pro wa dzą pro -
ces szko le nia in struk to rów ga sze nia po -
ża rów we wnętrz nych z wy ko rzy sta niem
kon te ne rów. In struk to rzy sta ją się oso ba mi
od po wie dzial ny mi za pro wa dze nie szko leń
w spo sób gwa ran tu ją cy bez pie czeń stwo
uczest ni ków przy od zwier cie dle niu rze czy -
wi stych wa run ków po ża ru.

Pro gram szko le nia wraz z od po wied nim
przy go to wa niem ka dry szko lą cej gwa ran tu -
je bez piecz ny prze bieg pro ce su, przy na sta -
wie niu na sku tecz ne kształ to wa nie wy so kich
kom pe ten cji i kwa li fi ka cji. Jed no cze śnie, 

ma jąc na uwa dze fakt, że pro wa dzo ne ćwi -
cze nia są je dy nie sy mu la cją praw dzi wych
zda rzeń, in struk tor mu si zwra cać uwa gę
szko lą cych się na istot ne róż ni ce mię dzy
ćwi cze nia mi a re al ny mi dzia ła nia mi. Mu si
kre ować od po wied ni kon tekst pro wa dzo -
nych za jęć. 

Dba nie o zdro wie
Stra żak pro wa dzą cy ćwi cze nia lub dzia -

ła nia ra tow ni cze pod czas ga sze nia po ża rów
we wnętrz nych na ra żo ny jest na dzia ła nie
dy mu oraz ga zo wych pro duk tów spa la nia,
ma on tak że kon takt z za nie czysz czo ny mi
ubra nia mi spe cjal ny mi i sprzę tem OUO.
Pod czas po ża ru ma te ria ły wy twa rza ją sub -
stan cje draż nią ce, du szą ce i kan ce ro gen ne.
Wy mie nio ne lot ne pro duk ty spa la nia mo że -
my spo tkać na każ dym eta pie ćwi czeń lub
dzia łań ga śni czych oraz pod czas kon tak tu
z za nie czysz czo ny mi ubra nia mi spe cjal ny mi.
Dla te go też pod czas ta kich szko leń szcze -
gól ną uwa gę na le ży zwra cać na za sa dy BHP
oraz przed sta wiać spo so by zdej mo wa nia
ubra nia spe cjal ne go i po stę po wa nia z nim
po wyj ściu z ko mo ry ognio wej. Do brą prak -
ty ką jest tre ning tych ele men tów przed
pierw szym ćwi cze niem oraz ozna cze nie
„STREFY CZYSTEJ”, w któ rej obo wią zu je za -
kaz prze by wa nia osób w za bru dzo nych
ubra niach spe cjal nych. Wspo mnia ne za gad -
nie nia sta no wią in te gral ną część pro gra mu
szko le nia (roz dział III.1). Zna la zły też od -
zwier cie dle nie w skryp cie do re ali za cji szko -
leń, któ ry ak tu al nie prze cho dzi pro ces
re cen zji w KG PSP. 

War to za uwa żyć, że stra ża cy to gru pa za -
wo do wa o pod wyż szo nym ry zy ku za tru cia
tlen kiem wę gla i zwią za nych z tym póź nych
po wi kłań. W cią gu służ by pod da wa ni są
prze wle kłej eks po zy cji na tle nek wę gla i in -
ne szko dli we sub stan cje. Na le ży pa mię tać,
że oprócz eks po zy cji dróg od de cho wych
wy stę pu je u nich też skór ne wchła nia nie

CZERWIEC 2019 /10

SZKOLENIE

Bez piecz nie
Wyszkolenie strażaka zaczyna się od wyszkolenia dobrego instruktora.

Ten wie, jak bezpiecznie i fachowo przeprowadzić zajęcia. Przy szkoleniu
z pożarów wewnętrznych nabiera to szczególnego znaczenia.
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tok syn pod czas pro wa dze nia ak cji ra tow ni -
czo -ga śni czych (czę sto wie lo go dzin nych).
Ich kon takt z tok sy na mi jest krót ki, po nie waż
mier ni ki ja ko ści i skła du po wie trza, w któ re
są wy po sa że ni, za sy gna li zu ją obec ność pro -
go wych stę żeń tlen ku wę gla w po wie trzu
i stra ża cy wy co fa ją się z za gro żo nej stre fy.
Nie ste ty, za nim to na stą pi, każ dy z ra tow ni -
ków wy ko na kil ka wde chów, a szko dli wa
sub stan cja do sta nie się do or ga ni zmu.
W ska li kil ku na stu lat pra cy mo że to skut ko -
wać tzw. póź ny mi po wi kła nia mi i po ja wie -
niem się cho rób neu ro de ge ne ra cyj nych [2].
Z te go po wo du in struk to rzy pro wa dzą cy za -
ję cia po win ny zwra cać szcze gól ną uwa gę
na za gro że nia i sto so wać bez względ nie
sprzęt OUO pod czas ćwi czeń. Po twier dze -
niem wy stę po wa nia tych za gro żeń jest wy -
nik po mia rów pro wa dzo nych pod czas
ćwi czeń z wy ko rzy sta niem tre na że rów:
mier nik wie lo ga zo wy od da lo ny od pa le ni -
ska na oko ło 12 m na wy so ko ści drzwi kon -
te ne ra wska zy wał stę że nia CO na po zio-
mie 50 ppm. 

Oso ba pro wa dzą ca szko le nia pod czas
po ka zów roz wo ju i prze bie gu po ża ru w tzw.
ma łym dom ku dla la lek jest na ra żo na na od -
dzia ły wa nia szko dli wych sub stan cji, tak więc
za le ca się pro wa dze nie za jęć przez dwóch
in struk to rów – je den z nich za bez pie czo ny
jest w sprzęt OUO, a dru gi co naj mniej w pół -
ma skę twa rzo wą wie lo krot ne go użyt ku z fil -
tro po chła nia czem i go gla mi. Sprzęt ten jest
nie odzow nym ele men tem po pra wia ją cym
bez pie czeń stwo i kom fort pra cy. Wła ści wy
do bór, kon ser wa cja oraz prze cho wy wa nie
środ ków ochro ny oso bi stej za pew nia ochro -
nę użyt kow ni ka przed za nie czysz cze nia mi
w po wie trzu pod czas za jęć. Mi mo naj lep sze -
go sprzę tu nie prze strze ga nie za le ceń i ogra -
ni czeń za war tych w in struk cjach użyt ko-
wa nia lub nie wła ści we do pa so wa nie czy
nie no sze nie przez ca ły czas wła ści we go,
kom plet ne go za bez pie cze nia mo że mieć
nie ko rzyst ny wpływ na zdro wie. 

Pod no sze nie po przecz ki
Z uwa gi na po ziom trud no ści szko le nia

na le ży ta sta ran ność i roz są dek po win ny cha -
rak te ry zo wać rów nież po dej ście do osób
ćwi czą cych. Aby za po biec psy chicz nym prze-

cią że niom (np. stres, atak pa ni ki), po win no
się stop nio wo pod wyż szać po ziom trud no -
ści ćwi cze ń. Przed każ dym szko le niem na le -
ży szcze gó ło wo omó wić ich cel, ocze ki wa nia,
kon tekst. Na zmniej sze nie bądź eli mi na cję
czyn ni ka psy cho ner wo we go zna czą cy
wpływ ma ją pro fe sjo nal nie i pew nie dzia ła -
ją cy in struk to rzy, któ rzy pod czas tre nin gów
są cią gle na miej scu i z któ ry mi moż na w każ -
dej chwi li po roz ma wiać. Pod czas pro wa dze -
nia szko le nia z otwar tym ogniem na le ży
zwra cać uwa gę na in dy wi du al ne pre dys po -
zy cje każ de go ze stra ża ków w gru pie. Po za -
koń cze niu da ne go sce na riu sza waż ne jest
po now ne omó wie nie za ło żeń, pod su mo wa -
nie prze bie gu oraz za ak cen to wa nie do brych
stron, jak rów nież ele men tów wy ma ga ją cych
po pra wy. Usta le nie sy gna łów ge sto wych
sto so wa nych pod czas ćwi cze nia (np. po le ce -
nie za sto so wa nia kon kret nej tech ni ki ope ro -
wa nia prą dem ga śni czym), w szcze gól no ści
sy gna łów na ka zu ją cych prze rwa nie ćwi cze -
nia i opusz cze nie sta no wi ska, to obo wią zek
in struk to rów i waż ny ele ment bez pie czeń -
stwa pod czas szko le nia.

Or ga nizm czło wie ka zo stał wy po sa żo ny
w me cha ni zmy umoż li wia ją ce utrzymanie
tem pe ra tu ry cia ła w za kre sie 36,5 – 37°C. 
Je że li stan ten zo sta nie za bu rzo ny, w or ga -
ni zmie uru cho mią się me cha ni zmy dą żą-
ce do wy rów na nia tem pe ra tu ry. Zna czą cy
wpływ na ob cią że nie wy so ką tem pe ra tu rą
osób prze by wa ją cych w ko mo rze ognio wej
pod czas ćwi cze nia ma wil got ność śro do wi -
ska. In nym waż nym ele men tem ma ją cym
ne ga tyw ny wpływ na wa run ki ter micz ne
uczest ni ka szko le nia jest pa ra wod na, któ ra
po wsta je pod czas po da wa nia prą dów ga -

śni czych w roz grza ne śro do wi sko ćwi czeń.
W tym miej scu uwa gę trze ba zwró cić na in -
struk to rów, któ rzy w cza sie cy klu szko leń
naj bar dziej na ra że ni są na od dzia ły wa nie
wy so kiej tem pe ra tu ry. Dla te go też przed
każ dym roz po czę ciem ćwi czeń na le ży usta -
lić funk cje, ja kie bę dą peł ni li oraz kie dy na -
stą pi zmia na na in struk to ra pra cu ją ce go
na po zy cji go rą cej (przy pa le ni sku) z tym
pra cu ją cym na po zy cji zim nej (np. przy
drzwiach).

Pod czas wy ko ny wa nia na tar cia z prze -
szu ka niem po miesz czeń na le ży roz wa żyć
do ko na nie za mia ny na po zy cji pra cy in struk -
to ra, któ ry od po wia da za kre owa nie wa run -
ków, po nie waż czas re ali za cji przed mio-
to we go za da nia po wo du je du że ob cią że nie
fi zjo lo gicz ne or ga ni zmu.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na to, by
pod czas szko le nia ra tow ni cy na ra że ni na bez -
po śred nie od dzia ły wa nie wy so kich tem pe ra -
tur oraz tok sycz nych ga zów po ża ro wych nie
sto so wa li prze sta rza łych i uszko dzo nych
ubrań spe cjal nych. Du ża czę sto tli wość pro -
wa dze nia szko leń przez in struk to rów spo wo -
du je, że uży wa ny przez nich sprzęt na ra żo ny
bę dzie na szyb sze zu ży cie niż sprzęt użyt ko -
wa ny pod czas służ by w po dzia le bo jo wym.
W związ ku z tym na le ży go pod da wać częst -
szym prze glą dom i kon ser wa cji. Opi sy wa ne
za gad nie nie na le ży też wes przeć po przez od -
po wied nią or ga ni za cję cy klu szko le nio we go.
Sto so wa nie za sa dy 1/3/9: mak sy mal nie jed -
no ćwi cze nie na po zy cji go rą cej dzien nie, trzy
ra zy w ty go dniu i dzie więć w mie sią cu po -
zwo li na ogra ni cze nie do roz sąd ne go po zio -
mu wspo mnia nej eks po zy cji i roz ło że nie
cię ża ru szko le nia po mię dzy za an ga żo wa nych
w nie in struk to rów. To z ko lei wy ma ga od po -
wied niej or ga ni za cji, tj. do kład ne go za pla no -
wa nia ćwi czeń go rą cych oraz pro wa dze nia
re je stru, w któ rym od no to wu je się da tę ćwi -
cze nia, da ne osób pro wa dzą cych i uczest ni -
ków oraz in ne istot ne uwa gi (np. opis
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sce na riu sza zgod nie z pro gra mem szko le nia
KG PSP).

Oso ba udzie la ją ca in struk ta żu w ko mo -
rze ognio wej nie jed no krot nie mu si nad wy -
rę żać stru ny gło so we, że by jej ko mu ni ka ty
by ły sły sza ne i zro zu mia łe dla ca łej gru py
bio rą cej udział w za ję ciach. Dla te go do brą
prak ty ką jest wy ko rzy sty wa nie łącz no ści
pod heł mo wej, któ ra za pew nia kur san tom
ko mu ni ka tyw ność i zro zu mia łość wy da wa -
nych po le ceń. Naj bar dziej od po wied nim
miej scem do do sko na le nia umie jęt no ści
pra cy z tym sprzę tem oraz wy mia ny in for -
ma cji o je go ewen tu al nych wa dach i za le -

tach jest wła śnie szko le nie. Wspo mnia ne
wcze śniej peł ne omó wie nie za gad nień,
usta le nie sy gna łów ge sto wych wspie ra ją -
cych pro ces ko mu ni ka cji w tym trud nym
śro do wi sku, a tak że wła ści we pod su mo wa -
nie ćwi cze nia po zwo lą ogra ni czyć nie zbęd -
ną ko mu ni ka cję w trak cie ćwi czeń do
mi ni mum. 

Ostroż nie z pa li wem
Pro gram z ga sze nia po ża rów we wnętrz -

nych okre śla nie zbęd ną ilość ma te ria łu pal -
ne go, ja kiej na le ży użyć do jed no krot ne go
pa le nia. Błęd ną prak ty ką jest sto so wa nie za -

sa dy „wię cej zna czy le piej” – cza sa mi in struk -
to rzy w ce lu od wzo ro wa nia re al nych wa run -
ków po ża ru de cy du ją się na przy go to wa nie
pa kie tu o więk szym ob cią że niu ognio wym.
Ta ka sy tu acja dzia ła nie ko rzyst nie za rów no
na oso by pro wa dzą ce szko le nie, jak i ich
uczest ni ków, gdyż pro wa dzi do zbyt du że go
ob cią że nia od dzia ły wa niem ter micz nym, co
skut ku je przy spie sze niem pro wa dzo nych za -
jęć oraz uszko dze niem sprzę tu. Przy za sto so -
wa niu pa kie tu za le ca ne go w pro gra mie
je ste śmy w sta nie osią gnąć wy ma ga ne ce le
dy dak tycz ne. Na le ży rów nież przy po mnieć
o za ka zie uży wa nia ma te ria łów po cho dze nia
syn te tycz ne go, któ re są sto so wa ne w ce lu
zwięk sze nia ogra ni cze nia wi docz no ści. Cel
ten moż na osią gnąć po przez spa la nie w ni -
skiej tem pe ra tu rze uzy ski wa ne przez umie -
jęt ne sto so wa nie przez in struk to rów wo dy
oraz wa run ków wy mia ny ga zo wej. Po zwa la
to jed no cze śnie na ochro nę mie nia Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, ja kim są tre na że ry, a tak -
że za pew nia wy dłu że nie ich ży wot no ści. 
Te umie jęt no ści in struk to rzy zdo by wa ją pod -
czas szko leń in struk tor skich. Dla te go klu czo -
we zna cze nie ma to, aby ca ły sys tem szko -
le nia opie rał się na prze my śla nej hie rar chii
kwa li fi ka cji i kom pe ten cji, a szko le nia in struk -
to rów by ły w du żej mie rze na sta wio ne
na kształ to wa nie umie jęt no ści.

Uwa gę trze ba zwra cać rów nież na ilo ści
nie spa lo ne go pa li wa po za koń cze niu ćwi -
cze nia z otwar tym ogniem. Re ko men du je
się po zo sta wie nie otwar tych jed nych z czte -
ro czę ścio wych wrót w kon te ne rze na sze ro -
ko ści oko ło 20 cm i po zwo le nie na po wol ne
wy pa le nie ma te ria łu po zo sta łe go w pa le ni -
sku. Za sto so wa nie nad mier nej ilo ści wo dy
mo że po wo do wać od kształ ce nia ele men -
tów pa le ni ska. Zbyt in ten syw ny do pływ po -
wie trza mo że na to miast do pro wa dzić
do po wsta nia zbyt wy so kich tem pe ra tur
w mo men cie, kie dy na ogół nikt bez po śred -
nio nie nad zo ru je sta no wi ska, a sprzęt jest
już zwi nię ty i trwa kon ser wa cja. 

Prze my sław Gad peł ni słu˝ b´ w KW PSP
w Kiel cach, a Szy mon Ko kot -Gó ra 

– w KW PSP w Olsz ty nie
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[1] Pod sta wy za bez pie cze nia i ra to wa nia stra ża ków pod czas
we wnętrz nych dzia łań ga śni czych, Wi told No coń, Szy mon
Ko kot -Gó ra, Ar ka diusz Cy ta wa, Piotr Grzyb.
[2] Tle nek wę gla pod lu pą, „Prze gląd Po żar ni czy”2018, nr 10.
[3] Ga sze nie po ża rów we wnętrz nych, pod re dak cją Ja na Kie -
li na, tłum. Jan Kie lin.
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Ob cią że nia wy ni ka ją ce z za dań Ob cią że nia wy ni ka ją ce z oto cze nia

prze no sze nie wy po sa że nia tru ci zny

prze miesz cza nie się do gó ry cie pło

peł za nie dym

zwal cza nie za gro żeń ha łas

orien to wa nie się w sy tu acji ogra ni cze nie wi dzial no ści

po szu ki wa nie osób pa ry

sto so wa nie urzą dzeń tech nicz nych sub stan cje i ma te ria ły nie bez piecz ne

or ga ni zo wa nie pra cy zbio ro wej wo da

Ta be la 1. Ob cią że nia wy ni ka ją ce z za dań i oto cze nia

Źró dło: opra co wa nie wła sne Volk mar [3]

Re ak cja fi zycz na Re ak cja psy chicz na

szyb sze od dy cha nie za cho wa nia ste reo ty po we

przy spie szo ne bi cie ser ca ha mo wa nie re ak cji

ro sną ce ci śnie nie krwi nieela stycz ne my śle nie

po ce nie się ogra ni czo na spo strze gaw czość

Ta be la 2. Fi zycz ne i psy chicz ne re ak cje na stres

Źró dło: opra co wa nie wła sne Volk mar [3]



en tra i sa le edu ka cyj ne Ognik 
po wsta ją w Pol sce w ra mach rzą -
do we go pro gra mu Bez piecz na+

od 2010 r. Obec nie w ca łym kra ju ist nie je
osiem sa lek edu ka cyj nych oraz 66 klu bi ków
Ognik. Miesz czą się na te re nie jed no stek or -
ga ni za cyj nych PSP, jest ich za zwy czaj kil ka
w każ dym wo je wódz twie. Na za ję ciach tam
or ga ni zo wa nych uczest ni cy zdo by wa ją
prak tycz ne umie jęt no ści oraz po zna ją spo -
so by re ago wa nia pod czas za gro żeń ta kich
jak po ża ry, wy pad ki dro go we, po wo dzie
i wie le in nych. Ta ka for ma dzia łań umoż li wia
kształ to wa nie pra wi dło wych za cho wań
wśród świad ków zda rze nia.

W wo je wódz twie opol skim dzia ła obec -
nie jed no wy spe cja li zo wa ne Cen trum Edu -
ka cyj ne. Po wsta ło na po cząt ku 2018 r., ja ko
od po wiedź na po trze bę edu ka cji z za kre su
bez pie czeń stwa dla miesz kań ców Opol-
sz czy zny. Mie ści się w obiek cie Ko men dy
Miej skiej PSP. Plan dzia łań Cen trum już w fa -
zie pro jek to wej znacz nie wy kra czał po za ra -
my kon cep cji Ogni ka. 

Jak po dob ne in sty tu cje te go ty pu, zo sta -
ło ono przy go to wa ne do edu ko wa nia spo -
łe czeń stwa o róż nych za gro że niach. Za ję cia
skie ro wa ne są przede wszyst kim do zor ga -
ni zo wa nych grup dzie ci i mło dzie ży szkol nej,
ale tak że do gro na star szych od bior ców, ta -
kich jak in we sto rzy czy in spek to rzy ppoż. 

Cen trum Edu ka cyj ne skła da się z kil ku
po miesz czeń. Sa la nr 1 to Ognik. Od by wa ją
się w niej pod sta wo we za ję cia dydaktyczne,

w tym: na uka udzie la nia pierw szej po mo cy
oraz za sad bez piecz ne go za cho wa nia się
w cza sie po ża ru w do mu lub szko le, pre zen -
ta cja do ty czą ca for ma cji PSP oraz za dań, któ -
re re ali zu je. W sa li nr 2 za pre zen to wa no
za gro że nia, któ re mo gą nas spo tkać na ze -
wnątrz. Słu cha cze z po mo cą na rzę dzi mul ti -
me dial nych po zna ją za gad nie nia bez pie-
czeń stwa ru chu dro go we go (m.in. czym jest
ko ry tarz ra tow ni czy), za gro że nia zwią za ne
z uszko dzo ny mi na po wietrz ny mi li nia mi
ener ge tycz ny mi, po ża ra mi la sów, wo dą, lo -
dem. Sa la nr 3 pre zen tu je nie bez pie czeń -
stwa czy ha ją ce na nas w do mu. Uczest ni cy
mo gą ob ser wo wać po wsta wa nie ta kich zja -
wisk, jak: po żar w wy ni ku prze cią że nia sie ci
ener ge tycz nej, dziu ra wy pa lo na w ma te ria -
le przez po zo sta wio ne go rą ce że laz ko lub
sztucz ny dym po wsta ją cy przez od dzia ły wa -
nie go rą ce go pie cy ka na przy le ga ją cy fo tel.
Do wia du ją się też, czym jest tle nek wę gla
i jak się przed nim uchro nić. Jest też po -
miesz cze nie spa lo ne – ostat nia z sal, prze -
zna czo na dla star sze go gro na od bior ców.
Znaj du je się w niej wy po sa że nie sa li nr 3, ale
w sta nie po po ża rze. W tle sły chać ko re spon -
den cję ra dio wą stra ża ków na gra ną w cza sie
ćwi czeń ga sze nia po ża ru we wnętrz ne go. 

Za ję cia
By ujed no li cić for mu łę za jęć, spo rzą dzo -

no sce na riu sze, któ re okre śla ją me to dy kę
i kon kret ne za da nia do wy ko na nia przez
oso bę pro wa dzą cą. Zo sta ły one opra co wa -

ne i zwe ry fi ko wa ne na pod sta wie do świad -
czeń zdo by tych pod czas pra cy z róż no-
rod ny mi gru pa mi słu cha czy. Spo sób pro wa -
dze nia za jęć za le ży głów nie od wie ku
uczest ni ków – ich moż li wo ści po znaw czych
i umie jęt no ści kon cen tra cji uwa gi. Od pro -
wa dzą ce go za wsze wy ma ga się czy tel ne go
i przej rzy ste go prze ka zy wa nia tre ści dy dak -
tycz nych. 

Uczest ni ków za jęć moż na po dzie lić na
pięć pod sta wo wych grup:
� gru pa przed szkol na – dzie ci w wie ku od
5 do 6 ro ku ży cia,
� młod sza gru pa szkol na – dzie ci w wie ku
od 7 do 10 ro ku ży cia,
� star sza gru pa szkol na – dzie ci od 11 do
13 ro ku ży cia,
� gru pa mło dzie ży szkol nej – od 14 do
18 ro ku ży cia,
� gru pa osób do ro słych – oso by po 18 ro -
ku ży cia, bez gór nej gra ni cy wie ko wej.

Naj młod sza gru pa z oczy wi stych wzglę -
dów ma naj mniej szy za sób wie dzy i do -
świad cze nia w ob sza rze bez pie czeń stwa.
Z na szych ob ser wa cji wy ni ka jed nak, że
dzie ci w tym wie ku czę sto wy ka zu ją pra wi -
dło we ro ze zna nie do isto ty za gro żeń. Ma ją
ogól ne sko ja rze nia ze służ bą stra ża ka i wie -
dzą, ja kie za da nia re ali zu je for ma cja PSP.
Wie dza ta nie jed no krot nie czer pa na jest
z ba jek – by wa, że sły szy my: „Pro szę pa na,
a stra żak Sam mó wił, że nie moż na roz pa lać
ogni ska w le sie”. U dzie ci w tym wie ku umie -
jęt ność kon cen tra cji uwa gi jest nie wiel ka, co

/ 2019 CZERWIEC 13

SZKOLENIE

MAR CIN MA ZUR

Sale edukacyjne to narzędzie umożliwiające strażakomSale edukacyjne to narzędzie umożliwiające strażakom
kształtowanie prawidłowych postaw podczas różnych zagrożeń.kształtowanie prawidłowych postaw podczas różnych zagrożeń.

Jak je wykorzystać optymalnie? Zobaczmy, jak to robią wJak je wykorzystać optymalnie? Zobaczmy, jak to robią w Opolu.Opolu.
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wy ma ga ela stycz ne go po dej ścia od stra ża -
ka pro wa dzą ce go szko le nie. Dla te go też za -
ję cia w tej gru pie pro wa dzo ne są głów nie
me to da mi ak ty wi zu ją cy mi – opie ra ją się
na ak tyw no ści uczest ni ków i in te rak cji z pro -
wa dzą cym. Dzie ci sły szą róż no rod ne py ta -
nia, da ją ce im moż li wość wy po wie dze nia
się, wy ra że nia wła sne go zda nia, o ile ma ją
na to ocho tę. Nie są zmu sza ne do ak tyw no -
ści, po nie waż mo gą się zda rzyć dzie ci bar -
dziej skry te czy wsty dli we, dla któ rych
wy po wia da nie się przy in nych mo że być
krę pu ją ce, a ta kie sy tu acje nie są po żą da ne
z punk tu wi dze nia pe da go gicz ne go. W tej
gru pie wie ko wej za ję cia po win ny być przy -
jem no ścią, dla te go dzie ci ma ją moż li wość
wy ra że nia sie bie w spo sób twór czy, np. dzię -
ki ko lo ro wan kom zwią za nym z te ma ty ką
bez pie czeń stwa czy udzia ło wi w grach i za -
ba wach (np. ukła da nie puz zli ze zna ka mi
bez pie czeń stwa). Za ba wa jest dla dzie ci na -
tu ral ną i naj ła twiej szą me to dą od kry wa nia
ota cza ją ce go świa ta oraz po zna wa nia ist nie -
ją cych w nim zja wisk. Za ję cia ta kie speł nia ją
za da nia kształ cą ce i po znaw cze, co po zwa la
za rów no na od kry wa nie świa ta, jak i prak -
tycz ne za sto so wa nie przy swo jo nej wie dzy.
Po łą cze nie za ba wy z od po wied nio pla no wa -
ny mi czyn no ścia mi wy ko ny wa ny mi przez
dziec ko umoż li wia za spo ko je nie cie ka wo ści
naj młod sze go słu cha cza oraz przy swo je nie
przez nie go no wych umie jęt no ści i do świad -
czeń.

Na dru gą gru pę skła da ją się już dzie ci
star sze (od 7 do 10 lat). Ma ją one za so bą
pierw sze do świad cze nia szkol ne, dla te go
po tra fią już przez ogra ni czo ny czas w sku -
pie niu słu chać, co ma im do prze ka za nia

oso ba pro wa dzą ca za ję cia. Mi mo to na dal
naj le piej i naj bar dziej efek tyw nie uczą się
przez za ba wę. Dzie ci w tym wie ku bę dą wie -
dzia ły wię cej o za da niach wy ko ny wa nych
przez stra ża ków niż te z pierw szej gru py, ale
z pew no ścią pod czas za jęć w Cen trum Edu -
ka cyj nym chęt nie do wie dzą się no wych
i cie ka wych rze czy o bez pie czeń stwie czy
wła ści wym re ago wa niu w sy tu acjach za gro -
że nia. Dla te go wy ko rzy sty wa ne są w tej gru -
pie głów nie me to dy ak ty wi zu ją ce, ba zu ją ce
na in te rak cji mię dzy pro wa dzą cym a uczest -
ni ka mi. Waż ne in for ma cje po da wa ne są
w przy stęp nej dla słu cha czy for mie i utrwa -
la ne w spo sób do pa so wa ny do ich wie ku.
Pro wa dzo ne są w związ ku z tym ćwi cze nia
prak tycz ne ba zu ją ce na zdo by tej na za ję -
ciach wie dzy – bez piecz ne opusz cze nie stre -
fy po ża ru po ogło sze niu ćwi czeb ne go
alar mu po ża ro we go w bu dyn ku. Dziec ko
od eta pu wcze snosz kol ne go dzię ki na śla -
dow nic twu oso by do ro słej kształ tu je swo ją
po sta wę, tak że w ob sza rze bez pie czeń stwa.
Waż ne jest za tem pra wi dło we za cho wa nie
pro wa dzą ce go za ję cia i opie ku nów gru py
w cza sie ewa ku acji. Dzie ci w tym prze dzia le
wie ko wym mo gą już brać udział w se zo nie
let nim w ćwi cze niu po le ga ją cym na uga sze -
niu po ża ru (wy peł nie niu po jem ni ka wo dą)
przy uży ciu hy dro net ki wod nej. Sta no wi to
nie zwy kle atrak cyj ny spo sób na uki po przez
za ba wę na świe żym po wie trzu.

Do ko lej nej gru py na le żą dzie ci w star -
szym wie ku szkol nym (od 11 do 13 lat). Są
one już przy zwy cza jo ne do me tod po da ją -
cych, sto so wa nych w szko le. Mo gą dłu żej
kon cen tro wać się na za da niu i przy swa jać
bar dziej skom pli ko wa ną wie dzę. Za ję cia

z ni mi obej mą więk szy za kres tre ści, łącz nie
z wy ko ny wa niem zło żo nych ćwi czeń. Nie -
zbęd ne jest uwzględ nie nie na tu ral ne go pro -
ce su ucze nia się, opar te go na wy ko rzy sta niu
atrak cyj nych dla dzie ci ak tyw no ści, ich wie -
dzy i spraw no ści, a jed no cze śnie pro wa dze -
nie za jęć w ta ki spo sób, aby dzie ci mia ły
moż li wość zdo by wa nia ko lej nych do świad -
czeń oraz umie jęt no ści do pa so wa nych do
ich eta pu roz wo ju. By je za cie ka wić, moż -
na przed sta wić bar dziej wy ra zi ste ob ra zy
do ty czą ce bez pie czeń stwa, np. na gra nie
roz wo ju po ża ru te sto we go oraz zgro ma dzo -
ne w Cen trum Edu ka cyj nym przed mio ty,
któ re by ły przy czy ną po wsta nia po ża ru. 
Za ję cia w tej gru pie wie ko wej sta no wią już
nie wąt pli wą war tość me ry to rycz ną, ale tak -
że są dla dzie ci moż li wo ścią spę dze nia cza -
su w spo sób cie ka wy i in te re su ją cy.

Dzie ci w wie ku przed szkol nym i szkol -
nym za chę ca ne są do ak tyw ne go uczest nic -
twa w za ję ciach po przez obiet ni cę na gro dy.
Per spek ty wa przebra nia się w ubran ka imi -
tu ją ce ubra nia spe cjal ne stra ża ka oraz pla -
sti ko we heł my speł nia swo je za da nie. Dzie ci
z re gu ły bar dzo przej mu ją się swo ją no wą
ro lą stra ża ka, do te go stop nia, że czę sto po -
na gla ją opie ku nów do opusz cze nia stre fy
po ża ru po ogło sze niu ćwi czeb ne go alar mu
po ża ro we go w bu dyn ku.

Do przed ostat niej gru py uczest ni ków za -
jęć na le ży mło dzież w wie ku od 14 do 18 lat.
W tej gru pie ob ser wu je się zmia nę po dej ścia
do pro wa dzą ce go za ję cia stra ża ka. Wśród
dzie ci w wie ku przed szkol nym i wcze sno-
sz kol nym ła twiej utrzy mać po rzą dek i dys -
cy pli nę na za ję ciach (uzna ją au to ry tet do ro -
słych). Wśród mło dzie ży au to ry tet ma ją
rów nież człon ko wie gru py ró wie śni czej. Pro -
wa dzą cy już na wstę pie mu si wy raź nie usta -
lić obo wią zu ją ce na za ję ciach za sa dy.
Mło dzież w tej gru pie wie ko wej ma już
w peł ni roz wi nię tą umie jęt ność kon cen tra -
cji uwa gi, choć nie ozna cza to, że za ję cia pro -
wa dzo ne mo gą być wy łącz nie w for mie
po ga dan ki. Pre zen to wa ne są więc fil my edu -
ka cyj ne do ty czą ce za gro żeń pły ną cych
z nie umie jęt ne go ga sze nia po ża rów tłusz -
czów oraz nie bez pie czeństw zwią za nych
z po wsta wa niem tlen ku wę gla. Ta gru pa
w więk szo ści już w peł ni świa do mie mo że
wziąć udział w pre zen ta cji po miesz cze nia
sy mu lu ją ce go po go rze li sko po po ża rze
miesz ka nia. Dzię ki róż no rod nym środ kom
dy dak tycz nym moż na za in te re so wać słu -
cha czy za da nia mi do pa so wa ny mi do ich
moż li wo ści i za in te re so wań. Na le ży przy tym
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pa mię tać, że zbyt ła twe za da nia znie chę ca -
ły by uczest ni ków do ak tyw no ści. 

Ostat nią gru pę sta no wią oso by do ro słe,
czy li po wy żej 18 lat. Ma ją one z re gu ły sze -
ro ką wie dzę do ty czą cą za sad za cho wa nia
bez pie czeń stwa w sy tu acjach za gro że nia,
czę sto pod par tą oso bi sty mi do świad cze nia -

mi. Sku pia ją się przede wszyst kim na we ry -
fi ka cji swo jej wie dzy do ty czą cej bez piecz -
ne go za cho wa nia w przy pad ku róż no ra kich
za gro żeń. Szcze gól nym za in te re so wa niem
cie szą się sta no wi ska do na uki udzie la nia
pierw szej po mo cy oraz urzą dze nia do wy -
kry wa nia dy mu i tlen ku wę gla. 

Sce na riusz za jęć
Waż nym ele men tem przy go to wa nia me -

to dy ki by ło prze pro wa dze nie za jęć prób -
nych z wy bra ną gru pą przed szkol ną, na
któ rych spraw dzo no wszyst kie ele men ty
wcze śniej przy go to wa nej ścież ki edu ka cyj -
nej. Za ję cia od by ły się w obec no ści opie ku -
nek z przed szko la, a ca łość zo sta ła na gra-
na z uży ciem dwóch ka mer wi deo. Po zwo li -
ło to na od two rze nie ca ło ści za jęć i wy ła pa -
nie ele men tów szko le nia, któ re na le ży
zmo dy fi ko wać, po pra wić. Zor ga ni zo wa no
rów nież spo tka nie z opie kun ka mi, któ re
na ży wo ob ser wo wa ły za ję cia i po dzie li ły się
swo imi spo strze że nia mi. Wszyst kie po wyż -
sze dzia ła nia po zwo li ły wy pra co wać jed no -
li tą me to dy kę za jęć pro wa dzo nych w Cen-
trum.

Ta be la za wie ra pro po zy cję prze bie gu za -
jęć dla dzie ci w wie ku wcze snosz kol nym. 
To jed na z naj czę ściej od wie dza ją cych Cen -
trum Edu ka cyj ne grup wie ko wych. Po szcze -
gól ne eta py mo gą ule gać wy dłu że niu lub
skró ce niu, w za leż no ści od za in te re so wa nia
słu cha czy.

Ja kie efek ty?
Każ dy uczest nik szko le nia, bez wzglę du

na wiek, mo że przy swo ić lub zwe ry fi ko wać
no wą wie dzę zwią za ną z re ago wa niem
na róż no rod ne za gro że nia. Klu czo wa ro la
na le ży do oso by pro wa dzą cej za ję cia, po nie -
waż mu si ona do pa so wać me to dy i tech ni ki
dy dak tycz ne do da ne go gro na od bior ców.
Pod czas za jęć stra żak pro wa dzą cy za ję cia
sta je się nie ja ko na uczy cie lem (pe da go -
giem), a co za tym idzie – wy ma ga się od nie -
go zu peł nie in nych umie jęt no ści niż te, któ re
wy ko rzy stu je pod czas ak cji ra tow ni czych
na co dzień. Istot ne jest, aby za ję cia pro wa -
dzi ła sta ła gru pa, prze szko lo na wcze śniej
z me to dy ki – stoi bo wiem przed nią wy zwa -
nie prze ka za nia dzie ciom i mło dzie ży wie -
dzy z za kre su bez piecz ne go za cho wa nia się
w cza sie po ża ru lub in nych za gro żeń. Każ de
za ję cia sta ją się dla od wie dza ją cych pew ną
for mą przy go dy. Po za ję ciach pro wa dzą cy
for mu łu je wspól nie z uczest ni ka mi wnio ski,
któ re po zwo lą usys te ma ty zo wać wie dzę
i za mie nić wra że nia w do świad cze nie. 
Od kryw czość wnio sków od wie dza ją cych
i szcze gó ły, na któ re zwra ca ją uwa gę, mo że
za ska ki wać pro wa dzą ce go na wet po wie lu
za ję ciach. 

kpt. Mar cin Ma zur jest za st´p cà do wód cy
zmia ny w JRG 1 KM PSP Opo le
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Lp. Wy ko ny wa na czyn ność Czas [min]

1
Przywitanie dzieci przed wejściem do Centrum, przedstawienie się instruktora,
zaproszenie do środka. Dzieci pozostawiają okrycia wierzchnie na wieszakach na parterze.
Czas na skorzystanie z WC

5

2

Przejście wraz z dziećmi do sali Centrum Edukacyjnego i zajęcie miejsca na pufach.
Przedstawienie zasad BHP obowiązujących na terenie komendy (poruszamy się tylko
w zwartej grupie, nie oddalamy się bez pozwolenia, nie dotykamy eksponatów,
wykonujemy polecenia instruktora).

5

3 Prezentacja manekinów strażackich połączona z pogadanką na temat zadań straży
pożarnej. 5

4 Zaproszenia do założenia ubrań strażackich (bez hełmów). Wskazana pomoc opiekunek. 5

5
Prezentacja filmu (projektor multimedialny) dotyczącego prawidłowego zachowania
w czasie pożaru. Po filmie kilka pytań sprawdzających, co dzieci zapamiętały. Zwracamy
uwagę, że zawsze trzeba ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu.

10

6

Prezentacja domku pokazowego z zadymieniem. Wyjeżdżamy 
z domkiem na środek sali, dzieci pozostają na swoich miejscach. Przed pokazem
przekazanie informacji o czujkach dymu oraz o tym, że jest to makieta domu, w którym
znajduje się kilka mieszkań.

5

7
Prezentacja filmu (projektor multimedialny) dotyczącego znaków ewakuacyjnych oraz
filmu o prawidłowym wykonaniu zgłoszenia alarmowego. Po filmie czas na kilka pytań
sprawdzających, co dzieci zapamiętały.

10

8 Przedstawienie podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy. 5

9

Podział całej grupy na trzy podgrupy i zaproszenia do wykonania zadań: 
1) pierwsza pomoc, 
2) układanie puzzli ze znaków ewakuacyjnych, 
3) kolorowanki związane z tematyką bezpieczeństwa. 
Każda grupa wykonuje po kolei każde zadanie (max 5 min na każde stanowisko). Jeśli
grupa skończy wcześniej, może wejść na drabinkę z dzwonkiem pod opieką opiekunki.
Dzieci zabierają kolorowanki po zakończonych zajęciach.

15

10 W nagrodę za wykonanie poprzednich zadań dzieci zakładają hełmy strażackie. 5

11 Przejście do sali nr 2. Prezentacja automatyczna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Po filmie ustawienie korytarza ratowniczego na makiecie. 10

12 Sala nr 2. Prezentacja automatyczna zagrożeń w przypadku zerwania się napowietrznych
linii energetycznych, w czasie pożarów lasów oraz zagrożeń nad wodą i na lodzie. 15

13 Przejście do sali nr 3. Prezentacja automatyczna dotycząca zagrożeń pożarowych w domu. 10

14

Uruchomienie wytwornicy dymu oraz czujki dymu, hasło do ewakuacji – ćwiczebny alarm
pożarowy w budynku ogłaszany przez wydzielony dźwiękowy system ostrzegawczy.
Dzieci w prawidłowy sposób opuszczają pomieszczenie, zamykają i uszczelniają drzwi
przeznaczonym do tego celu ręcznikiem.

2

15

Wykonanie zgłoszenia na numer alarmowy przez ochotnika z grupy dzieci
(wydzielona linia telefoniczna połączona z drugim telefonem). Pamiętamy, że zgłaszamy
z miejsca w którym się znajdujemy, mówimy najpierw dzieciom, że to jest ulica Głogowska
w Opolu. Rozmowa w trybie głośnomówiącym.

3

16 Sprawdzenie gorących drzwi. Przypomnienie, że nie można tam wchodzić. 2

17
Zakończenie zajęć w Centrum Edukacyjnym, wręczenie dyplomów, wspólne zdjęcie.
Przejście do budynku JRG. Prezentacja Stanowiska Kierowania KM PSP oraz wyposażenia
JRG (dodatkowo w okresie letnim zabawa z hydronetkami „na mokro”).
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Czas 142

Me to dy ka pro wa dze nia za jęć w Cen trum Edu ka cyj nym przy KM PSP w Opo lu

GRUPY WCZESNOSZKOLNE



praw na i sku tecz na re ali za cja za dań na ło żo nych usta wo wo
na służ bę dy żur ną sta no wisk kie ro wa nia Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej wy ma ga od wy ko nu ją cych je funk cjo na riu szy fa cho -

wej wie dzy, umie jęt no ści i do świad cze nia. Przy go to wa nie stra ża ków
do pro fe sjo nal ne go wy ko ny wa nia obo wiąz ków wią że się z pra co -
chłon nym i żmud nym szko le niem. W sys te mie do sko na le nia za wo -
do we go PSP nie ist nie je jed no li te na rzę dzie tre nin go we po zwa la ją ce
na być nie zbęd ne umie jęt no ści, two rzo ne są jed nak in no wa cyj ne roz -
wią za nia, któ re ma ją wy peł nić tę lu kę.

Kon cep cja tre na że ra dla dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia opar ta
jest na pro jek cie urzą dze nia tre nin go we go umoż li wia ją ce go zdo by -
wa nie wie dzy i umie jęt no ści w wa run kach zbli żo nych do rze czy wi -
stych, przy wy ko rzy sta niu opro gra mo wa nia i sprzę tu kom pu te-
ro we go oraz do ku men ta cji ope ra cyj nej. 

In no wa cyj ny śro dek dy dak tycz ny
Szko le nia ma ją na ce lu uzu peł nie -

nie przez pra cow ni ków wie dzy, umie -
jęt no ści i kom pe ten cji nie zbęd nych
do pra wi dło we go wy ko ny wa nia za -
dań na da nym sta no wi sku pra cy. Wy -
ma ga to za sto so wa nia od po wied nich
me tod – ist nie je ich wie le, a wy bór od -
po wied niej za le ży od ro dza ju wie dzy
i umie jęt no ści, któ re chce my roz wi jać.
Moż na za tem sto so wać me to dy opar -
te na za po zna niu się z za da ną lek tu rą,
mo de lo wa niu za cho wań, kla sycz nych
wy kła dach i ćwi cze niach, or ga ni zo wa -
niu kon fe ren cji, ro ta cji pra cow ni ków,
oma wia niu przy pad ków, grach i sy -
mu la cji, na uce w dzia ła niu, grach i tre -
nin gu psy cho lo gicz nym, tre nin gu
wraż li wo ści, in te rak tyw nym wi deo
oraz in sce ni za cji [1].

Waż nym aspek tem sku tecz ne go
szko le nia jest za sto so wa nie od po -
wied nich środ ków dy dak tycz nych.
Do no wo cze snych na rzę dzi te go ro -
dza ju na le żą tre na że ry. Ich za le tą jest
moż li wość wy ko rzy sta nia tech ni ki sy -
mu la cyj nej, po le ga ją cej na imi to wa niu
dzia ła nia ca łe go sys te mu lub urzą dze -

nia przez uży cie od po wied nich mo de li, aby w re zul ta cie do ko nać
oce ny funk cjo no wa nia ba da ne go sys te mu lub urzą dze nia w zmie -
nia ją cych się wa run kach. In ną za le tą tre na że rów, z in ży nier skie go
punk tu wi dze nia, jest wy ko rzy sta nie mo de li ja ko na rzę dzi do ba da -
nia i pro jek to wa nia pro ce sów: my śle nia, ko mu ni ko wa nia, prze wi dy -
wa nia, ste ro wa nia oraz szko le nia [2].

Co po tra fi tre na żer
Szko le nie i do sko na le nie za wo do we opie ra się na ukła dzie po wią -

za nych ze so bą ele men tów (me tod szko le nio wych i środ ków dy dak -
tycz nych) oraz re la cji mię dzy ni mi (or ga ni za cja szko le nia, kon tro la
i oce na po stę pów w szko le niu), ukie run ko wa nym na osią ga nie za ło -
żo nych ce lów zwią za nych z roz wi ja niem wie dzy i umie jęt no ści.

Tre na żer za sto so wa ny w pro ce sie do sko na le nia za wo do we go 
po zwa la na szko le nie in dy wi du al ne lub ze spo ło we w za kre sie po słu -
gi wa nia się róż ne go ro dza ju urzą dze nia mi i przy rzą da mi. Ten 
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KRZYSZ TOF WI CIAK Tre na ̋ e
W jaki sposób szkolenie dyżurnych stanowisk kierowania PSP mogłoby

wejść na wyższy poziom rozwoju? Z pewnością przełomem byłaby
realizacja koncepcji trenażera przeznaczonego specjalnie dla nich.

S

Rys. 1. Moż  li wo ści za sto so wa nia tre na że ra do szko le nia dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia PSP
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no wo cze sny śro dek dy dak tycz ny za stę pu je re al ny sprzęt i tym sa -
mym znacz nie ob ni ża kosz ty szko le nia. Je go me cha ni zmy i sys te my
są mo de la mi po dob ny mi do ory gi na łu, co po zwa la na pra cę w wa -
run kach zbli żo nych do re al nych. Umoż li wia na by wa nie przez uczest -
ni ków za jęć prak tycz nych umie jęt no ści lub ich ćwi cze nie. Za sto -
so wa nie od po wied nich za dań pro gra mo wych i okre śle nie za gad nień
wska zu ją cych ko lej ność czyn no ści, któ re na le ży wy ko nać, po zwa la
na osią gnię cie żą da ne go po zio mu wy szko le nia.

W prak ty ce sto su je się tre na że ry o róż nych po zio mach pro fe sjo -
na li zmu [3]:
� Tre na że ry po zio mu 1 – wy ko rzy stu ją ty po we kom pu te ry kla sy
PC i tech ni ki rze czy wi sto ści wir tu al nej (ang. vir tu al re ali ty). Sy mu lo -
wa ne jest urzą dze nie re al ne, je go oto cze nie oraz sprzęt i przy rzą dy
ste row ni cze.
� Tre na że ry po zio mu 2 – wy po sa żo ne są w kom pu te ry kla sy PC
i do łą czo ne do nich rze czy wi ste pul pi ty ste row ni cze urzą dzeń oraz
przy rzą dy. Tech ni ki rze czy wi sto ści wir tu al nej rów nież się po ja wia ją,
sy mu lo wa ne jest re al ne urzą dze nie i przy rzą dy oraz ich oto cze nie.
� Tre na że ry po zio mu 3 – są to tre na że ry po zio mu 1 lub 2 wy ko -
rzy stu ją ce do dat ko wo rze czy wi stość roz sze rzo ną (ang. au gmen ted
re ali ty). Ma my do czy nie nia z rze czy wi stym urzą dze niem w rze czy -
wi stym oto cze niu z ele men ta mi sy mu lo wa ny mi. Oso ba szko lo -
na uży wa spe cjal ne go heł mu.

War to zwró cić uwa gę, że za sto so wa nie tre na że ra w pro ce sie szko -
le nia i do sko na le nia za wo do we go po zwa la na opty mal ne roz wi ja nie
umie jęt no ści oraz wy ra bia nie u uczest ni ków za jęć wła ści wych na wy -
ków w za kre sie ob słu gi sprzę tu. Włą cze nie tre na że ra (po zio mu 2)
do pro ce su szko le nia ob sad sta no wisk kie ro wa nia w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej na bie ra szcze gól ne go zna cze nia w dy na micz nie
zmie nia ją cych się wa run kach, wy ni ka ją cych z ogro mu na ło żo nych
na for ma cję za dań, ko niecz no ści ob słu gi opro gra mo wa nia kom pu -
te ro we go, prak tycz ne go wy ko rzy sta nia do ku men ta cji ope ra cyj nej
oraz w kon tek ście ko niecz no ści bły ska wicz ne go po dej mo wa nia traf -
nych de cy zji. Waż ne jest rów nież, że ten no wo cze sny śro dek dy dak -
tycz ny po zwa la na do ko na nie przez tre ne ra rze tel nej oce ny
sku tecz no ści wy ko ny wa nych czyn no ści i re ali zo wa nych za dań.

Tre na żer prze wi dzia ny jest w głów nej mie rze ja ko sta cjo nar ne na -
rzę dzie tre nin go we zlo ka li zo wa ne w wy dzie lo nym po miesz cze niu.
Mo że zo stać wy ko rzy sta ny do szko le nia ob sa dy sta no wisk kie ro wa -
nia jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych, ko mend miej skich i po wia to -
wych, ko mend wo je wódz kich, ośrod ków szko le nia i szkół PSP.
Urzą dze nie nie ma ogra ni czeń sprzę to wych ani pro gra mo wych i mo -
że do sto so wać się do wy ma ga nych stan dar dów. 

Dzię ki za sto so wa nej w tre na że rze tech no lo gii in for ma tycz no -te -
le ko mu ni ka cyj nej moż li we jest tak że wy ko rzy sta nie go ja ko na rzę -
dzia tre nin go we go w mo bil nym cen trum ope ra cyj nym do wo dze nia
i łącz no ści. Po zwa la to na do sko na le nie kadr w wa run kach po li go no -
wych, na przy kład pod czas ćwi czeń do wód czo -szta bo wych, ćwi czeń
od wo dów ope ra cyj nych oraz ma new rów ra tow ni czych. Sta no wi rów -
nież al ter na tyw ne roz wią za nie, je śli cho dzi o or ga ni zo wa nie i funk -
cjo no wa nie za pa so wych sta no wisk kie ro wa nia.

Za kła da się, że obok sta cjo nar nych tre na że rów zlo ka li zo wa nych
w jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP w ska li wo je wódz twa zo sta nie
utwo rzo ne przy naj mniej jed no mo bil ne cen trum ope ra cyj ne do wo -
dze nia i łącz no ści z wbu do wa nym tre na że rem dy żur nych sta no wisk
kie ro wa nia.

Pro ces szko le nia
Klu czo wym roz wią za niem w tej kwe stii jest za sto so wa nie Sys te -

mu Wspo ma ga nia De cy zji PSP skom pi lo wa ne go z mo du ła mi szko le -
nio wy mi we dług za pro jek to wa nych me tod: „STARTER <MS>” oraz
„PROFESJONALISTA <MP>”. Na cisk po ło żo ny jest na zdo by wa nie no -
wych do świad czeń i kształ to wa nie od po wied nich na wy ków oraz
spraw dze nie sta nu wie dzy w za kre sie za dań re ali zo wa nych w sta no -
wi skach kie ro wa nia PSP. Ta ki spo sób wdro że nia me tod szko le nio -
wych za kła da na stę pu ją ce kro ki:
� opra co wa nie i bie żą ca we ry fi ka cja pla nu szko le nia,
� do bór je go za kre su i tre ści,
� wy bór tech nik,
� sfor mu ło wa nie szcze gó ło wych ce lów do re ali za cji,
� kon tro la prze bie gu szko le nia,
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� ana li za i oce na je go prze bie gu,
� oce na przy dat no ści zdo by tych umie jęt no ści i wie dzy.

War to przyj rzeć się bli żej opra co wa nym me to dom. Pierw sza
z nich – „STARTER <MS>” ma na ce lu przy go to wa nie za wo do we
stra ża ków o krót kim sta żu służ by. Umoż li wia prze pro wa dze nie tre -
nin gu prak tycz ne go po le ga ją ce go na opa no wa niu pod sta wo wych
wia do mo ści i czyn no ści w za kre sie ob słu gi sprzę tu oraz opro gra mo -
wa nia kom pu te ro we go przy uży ciu od po wied nie go mo du łu szko -
le nio we go. „STARTER <MS>” wy ko rzy stu je tech ni kę sy mu la cyj ną
(bez ana li zy przy pad ków i pro ble mów de cy zyj nych w po sta ci za ło -
żo ne go sce na riu sza zda rzeń), przede wszyst kim w za kre sie na stę -
pu ją cych mo du łów szko le nio wych: 
� „Zmia na służ by i ob słu ga sprzę tu (ZSOS)”,
� „Przyj mo wa nie i prze ka zy wa nie zgło szeń alar mo wych (PPZA)”,
� „Dys po no wa nie za so bów ra tow ni czych (DZR)”,
� „Wspo ma ga nie i ko or dy na cja dzia łań ra tow ni czych (WKDR)”,
� „Bie żą ca ana li za sy tu acji (BAS)”,
� „In for mo wa nie prze ło żo nych oraz in nych pod mio tów (IPP)”,
� „Wy ko rzy sta nie do ku men ta cji ope ra cyj nej (WDO)”,
� „Do ku men ta cja ze zda rzeń (DZZ)”.

Me to da „PROFESJONALISTA <MP>” ma na ce lu przede wszyst -
kim ana li zę i oce nę umie jęt no ści oraz wie dzy dy żur nych ope ra cyj -
nych i dys po zy to rów sta no wisk kie ro wa nia w Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, ma ją cych dłuż szy staż służ by (np. po wy żej jed ne go ro ku).
Ze wzglę du na swo ją wie lo po zio mo wość jest bar dziej skom pli ko wa -
ną for mą do sko na le nia za wo do we go. Re ali za cja „PROFESJONALISTY
<MP>” za kła da wy ko rzy sta nie ta kich sa mych mo du łów szko le nio -

wych, jak w„STARTERZE <MS>” (bez mo du łu „Zmia na służ by i ob słu -
ga sprzę tu (ZSOS)”). Po ja wia się jed nak do dat ko wy ele ment – „Edy -
tor sce na riu szy zda rzeń (ESZ)”, któ ry umoż li wia tre ne ro wi za sto so -
wa nie tech ni ki sy mu la cyj nej oraz sze ro ko po ję tej ana li zy przy pad -
ków i pro ble mów de cy zyj nych. Prze pro wa dza ny jest prak tycz ny tre -
ning z wy ko rzy sta niem za ło żo nych sce na riu szy.

Po wyż szy mo del re ali za cji szko le nia po zwo li je go uczest ni kom:
� ana li zo wać re al ne wa run ki, w któ rych dzia ła ją (od zwier cie dla ją ce
sta no wi sko kie ro wa nia),
� do ko ny wać oce ny ist nie ją cej sy tu acji (na pod sta wie otrzy my wa -
nych i prze ka zy wa nych in for ma cji),
� re ago wać na zmia ny wa run ków (szcze gól nie przez bie żą cą ana li -
zę sy tu acji),
� po dej mo wać traf ne de cy zje (zwłasz cza w ob sza rze przyj mo wa -
nia zgło szeń alar mo wych, dys po no wa nia za so bów ra tow ni czych
do dzia łań),
� znaj do wać naj ko rzyst niej sze roz wią za nia (szcze gól nie, je śli cho -
dzi o wspo ma ga nie i ko or dy na cję dzia łań ra tow ni czych),
� wy ko rzy sty wać na by tą wie dzę w naj sku tecz niej szy spo sób.

Bu do wa tre na że ra
Tre na żer dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia skła da się z in for ma -

tycz no -te le ko mu ni ka cyj nych urzą dzeń i sprzę tu oraz opro gra mo -
wania kom pu te ro we go. Ja ko ba zę, słu żą cą do za in sta lo wa nia
po trzeb nych skład ni ków, wy ko rzy sta no mo du ło wy pul pit dys po zy -
tor ski. Je go kon struk cja umoż li wia do wol ną kon fi gu ra cję usta wień.
Po zwa la to na two rze nie tzw. gniazd dys po zy tor skich.
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Rys. 2. Mo del szko le nia i do sko na le nia za wo do we go dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia PSP z wy ko rzy sta niem tre na że ra
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Plat for ma sprzę to wa oraz pro gra mo wa tre na że ra jest zin te gro wa -
na ze sprzę tem, urzą dze nia mi oraz sys te ma mi ze wnętrz ny mi (pe ry -
fe ryj ny mi). Gniaz da przy łą cze nio we są skon fi gu ro wa ne w ta ki
spo sób, aby moż na by ło je pod łą czyć do tych urzą dzeń i sys te mów.
W efek cie otrzy mu je my w peł ni funk cjo nal ne, go to we do pra cy na -
rzę dzie tre nin go we.

Tre na żer wzbo ga co ny zo stał rów nież o do ku men ta cję ope ra cyj -
ną. Sta no wi ona in te gral ny ele ment wy po sa że nia, zgod nie z je go 
za ło żo ną funk cjo nal no ścią. Do ku men ta cja ope ra cyj na nie jest na rzę -
dziem stric te in for ma tycz nym, jed nak nie któ re jej ele men ty, tj. do ku -

men ta cja łącz no ści, wzo ry dru ków, pla ny, pro -
ce du ry, wy tycz ne, za sa dy, in struk cje itp. mo gą
być wy ko rzy sta ne w po sta ci elek tro nicz nej,
w za leż no ści od po trzeb.

Za sa da dzia ła nia 
Tre na żer wy po sa żo ny jest w mi ni mum dwa

sta no wi ska dys po zy tor skie do tre nin gu oraz
przy naj mniej jed no prze zna czo ne dla tre ne ra.
W za leż no ści od wy bo ru po zio mu szko le nia
(me to dy szko le nio wej) pro wa dzą cy roz po czy -
na szko le nie, uru cha mia jąc sprzęt i opro gra mo -
wa nie kom pu te ro we – w czyn no ściach tych
ak tyw nie uczest ni czą ćwi czą cy. Je że li szko le nie
re ali zo wa ne jest we dług me to dy „STARTER
<MS>”, to uczest ni cy roz po czy na ją tre ning
od mo du łu szko le nio we go „Zmia na służ by i ob -
słu ga sprzę tu (ZSOS)”. Dzię ki te mu opa no wu ją
pod sta wy ob słu gi urzą dzeń i opro gra mo wa nia.
Na stęp nie ko rzy sta ją po ko lei z ni żej wy mie nio -
nych mo du łów szko le nio wych:
� „Przyj mo wa nie i prze ka zy wa nie zgło szeń
alar mo wych (PPZA)”,
� „Dys po no wa nie za so bów ra tow ni czych
(DZR)”,
� „Wspo ma ga nie i ko or dy na cja dzia łań ra -
tow ni czych (WKDR)”,
� „Bie żą ca ana li za sy tu acji (BAS)”,
� „In for mo wa nie prze ło żo nych oraz in nych
pod mio tów (IPP)”,
� „Wy ko rzy sta nie do ku men ta cji ope ra cyj nej
(WDO)”,
� „Do ku men ta cja ze zda rzeń (DZZ)”.

W przy pad ku szko le nia dy żur nych ope ra -
cyj nych i dys po zy to rów o dłuż szym sta żu służ -
by tre ning po le ga przede wszyst kim na ana -
li zie i oce nie ich umie jęt no ści oraz wie dzy. Tre -
ner roz po czy na za ję cia, wy bie ra jąc sce na riusz
zda rze nia. Wy ko rzy stu je w tym ce lu mo duł
szko le nio wy ESZ. Ćwi czą cy wy ko nu ją wszyst -
kie nie zbęd ne czyn no ści, po cząw szy od przy -
ję cia zgło sze nia alar mo we go, aż po spo rzą-
dze nie do ku men ta cji. Ich pra ca pod da wa -
na jest ana li zie i oce nie przy uży ciu mo du łu
szko le nio we go „Oce ny szko le nia (OSZ)”. Tre -
ning prze pro wa dza się we dług me to dy szko -
le nio wej „PROFESJONALISTA <MP>”.

„Edy tor sce na riu szy zda rzeń (ESZ)”
Na rzę dzie ad mi ni stra cyj ne, prze zna czo ne dla tre ne ra, zo sta ło zin te -

gro wa ne z po zo sta ły mi mo du ła mi szko le nio wy mi przy go to wa ny mi dla
ćwi czą cych (oprócz mo du łu „Zmia na służ by i ob słu ga sprzę tu (ZSOS)”).
ESZ ma za sto so wa nie w me to dzie szko le nio wej „PROFESJONALISTA
<MP>”. Umoż li wia tre ne ro wi wy bór róż nych sce na riu szy dzia ła nia.
W tym ce lu wy ko rzy stu je on od po wied nio przy go to wa ne:
� na gra nia z re je stra to rów roz mów w po sta ci za pi sa nej ko re spon -
den cji,

Rys. 3. Usta wie nie pul pi tów tre na że ra dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia PSP w kon fi gu ra cji dwu mo du ło wej

Rys. 4. Usta wie nie pul pi tów tre na że ra dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia PSP w kon fi gu ra cji trój mo du ło wej



� sce na riu sze z prze bie gu dzia łań ra tow ni czych na pod sta wie sy -
mu lo wa nych lub rze czy wi stych zda rzeń,
� pro ce du ry i za sa dy po stę po wa nia na pod sta wie do ku men ta cji
ope ra cyj nej,
� za ło że nia do kal ku la cji sił i środ ków na pod sta wie pro gra mów
wspo ma ga ją cych po dej mo wa nie de cy zji,
� za gad nie nia ana li tycz ne i pro ble mo we, z uwzględ nie niem sy tu -
acji awa ryj nych,
� ze sta wy py tań i ćwi czeń do re ali za cji, za war te w mo du łach szko -
le nio wych.

Za sa da dzia ła nia mo du łu opie ra się na apli ka cji kom pu te ro wej.
Tre ner za po mo cą okna pro gra mo we go uru cha mia do stęp ne opcje,
na przy kład ko re spon den cji te le fo nicz nej (dia log z tre ścią zgło sze -
nia), ko mu ni ka tów z ter mi na li GPS, ze sta wów py tań wy świe tla nych
na ekra nach uczest ni ków szko le nia, pod glą du wy ko ny wa nych przez
nich czyn no ści, sy mu la cji awa rii sprzę tu itp.

Waż ną funk cją te go mo du łu jest moż li wość re ali za cji czyn no ści
tre ne ra w cza sie rze czy wi stym. Po zwa la to na oce nę dzia łań uczest -
ni ków w świe tle dy na micz nie zmie nia ją cych się oko licz no ści (za leż -
nie od wy bra nych sce na riu szy zda rzeń).

Oce na wy ni ków szko le nia
Mo duł ten po zwa la na we ry fi ka cję umie jęt no ści i wie dzy ćwi czą -

cych przy ko rzy sta niu z me tod „STARTER <MS>” oraz „PROFE-

SJONALISTA <MP>”. Za wie ra blo ki pro gra mo we (ce le za pla no wa ne
do re ali za cji) dla każ dej z ośmiu me tod szko le nio wych prze zna czo -
nych dla uczest ni ków. To dru gie na rzę dzie ad mi ni stra cyj ne dla tre -
ne ra obok mo du łu „Edy tor sce na riu szy zda rzeń (ESZ)”.

Na rys. 6 przed sta wio no wi dok okna apli ka cji z oce ną za ło żo nych
ce lów dla me to dy szko le nio wej „PROFESJONALISTA <MP>” przy uży -
ciu mo du łu szko le nio we go „Przyj mo wa nie i prze ka zy wa nie zgło szeń
alar mo wych (PPZA)”. Szko lo ny, wy ko nu jąc ko lej ne czyn no ści, oce nia -
ny jest przez tre ne ra we dług trzech kry te riów:
� cel zo stał zre ali zo wa ny zgod nie z za ło że niem,
� cel zo stał zre ali zo wa ny nie zgod nie z za ło że niem,
� brak re ali za cji za ło żo ne go ce lu (brak pod ję cia ocze ki wa nej czyn -
no ści).

Tre ner na bie żą co śle dzi po stę py szko le nia i do ko nu je ich oce ny.
Uzy ska na w po szcze gól nych mo du łach licz ba punk tów skła da się
na oce nę koń co wą szko le nia. Pod su mo wu je ona ca ło kształt umie jęt -
no ści i wie dzy szko lo ne go stra ża ka. Mo że być wzbo ga co na o szcze -
gó ło we uwa gi tre ne ra, spo rzą dzo ne przy uży ciu edy to ra tek stu,
do łą czo ne do ar ku sza ocen. Na tej pod sta wie moż li we jest obiek tyw -
ne, pre cy zyj ne i rze tel ne wska za nie za gad nień, któ re uczest nik szko le -
nia opa no wał w stop niu wy so kim, do sta tecz nym i nie za do wa la ją cym.
Po zwa la to z ko lei na bie żą cą we ry fi ka cję, do sto so wa nie i opra co wa -
nie opty mal ne go pla nu szko le nia i do sko na le nia za wo do we go stra ża -
ków peł nią cych służ bę w sta no wi skach kie ro wa nia PSP.

CZERWIEC 2019 /20

SZKOLENIE

Rys. 5. Sche mat kon fi gu ra cji sprzę to wej i pro gra mo wej tre na że ra 
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Pod su mo wa nie i wnio ski
Waż nym ele men tem funk cjo nal no ści przed sta wio ne go tre na -

że ra jest zor ga ni zo wa nie pro ce su szko le nia i do sko na le nia za wo -
do we go w śro do wi sku zbli żo nym do wa run ków rze czy wi stych.
War to za zna czyć, że kon struk cja tre na że ra nie jest ogra ni czo na, 
je śli cho dzi o sprzęt i opro gra mo wa nie, co po zwa la na do sto so wa -
nie go, w ra zie po trzeb, do wy ma ga nych stan dar dów zmie nia-
ją cych się w cza sie. Po nad to za sto so wa ne me to dy szko le nio we 
po zwa la ją na ana li zę i oce nę umie jęt no ści oraz we ry fi ka cję 
wie dzy ćwi czą cych, a co za tym idzie, za pew nia ją uzy ska nie wy ni -
ków i wy cią gnię cie wnio sków ze szko le nia w bar dzo krót kim 
cza sie.

War to za zna czyć, że tak za awan so wa ne tech nicz nie na rzę dzie
tre nin go we wy ma ga wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu do ad mi ni stro -
wa nia tre na że rem oraz na kła dów fi nan so wych, szcze gól nie je śli
cho dzi o bu do wę śro do wi ska in for ma tycz no -te le ko mu ni ka cyj ne -
go i za kup nie zbęd nych urzą dzeń. Da je jed nak da je nie ogra ni czo -
ne moż li wo ści ada pta cji i roz wo ju wy ma ga nych pro gra mów
(apli ka cji) kom pu te ro wych oraz za sto so wa nia no wych tech no lo gii
i na rzę dzi z róż nych dzie dzin tech ni ki.

W peł ni funk cjo nal ne na rzę dzie tre nin go we po zwo li na prze ćwi -
cze nie roz wią zy wa nia trud nych pro ble mów de cy zyj nych, gdy po ja -
wia się wie le wa rian tów wy bo ru, sy tu acja jest skom pli ko-
wa na i na le ży wziąć pod uwa gę róż ne oko licz no ści – a ta ki cha rak -
ter ma służ ba w sta no wi skach kie ro wa nia PSP wszyst kich szcze bli.

Pod su mo wu jąc – wy ko rzy sta nie tre na że ra w pro ce sie szko le nia
i do sko na le nia za wo do we go: 
� po zwo li ob sa dom dy żur nym sta no wisk kie ro wa nia w PSP na za -
sto so wa nie w co dzien nej służ bie już prze ćwi czo nych i spraw dzo nych
roz wią zań;
� wy zna czy jed no li ty stan dard w sfe rze szko le nia i do sko na le nia za -
wo do we go na te re nie Pol ski i po zwo li na okre śle nie po zio mów
spraw nej ad mi ni stra cji, ak tu ali za cji da nych pro gra mo wych i sprzę to -
wych oraz ob słu gi;
� po zwo li na mi ni ma li za cję kosz tów szko le nia dy żur nych ope ra cyj -
nych i dys po zy to rów sta no wisk kie ro wa nia PSP;
� po pra wi i uspraw ni pro ces pla no wa nia i or ga ni zo wa niaprocesu
szkolenia, kie ro wa nia nim i nad zo ro wa nia go, a w szcze gól no ści roz -
wi nie do świad cze nie, wie dzę oraz umie jęt no ści ko rzy sta ją cych z tre -
na że ra.

st. kpt. Krzysz tof Wi ciak jest 
ko men dan tem po wia to wym PSP w Prud ni ku

Li te ra tu ra
[1] Grif fin R. W., Pod sta wy za rzą dza nia or ga ni za cja mi, PWN, War sza wa 2011.
[2] Hem pel L., Wy bra ne pro ble my pro jek to wa nia sys te mów an tro po tech nicz nych, Po li tech ni -
ka Opol ska, Opo le 2001.
[3] Kac przak M., Kacz ma rzyk A., Ma słow ski A., Pro jek to wa nie tre na że rów kom pu te ro wych dla
ope ra to rów urzą dzeń mo bil nych,„Elek tro ni ka” 2009, nr 12, s. 110-113.

Rys. 6. Przy kła do wy wi dok okna pro gra mo we go w apli ka cji mo du łu „Oce na szko le nia (OSZ)”



od wzglę dem po ło że nia i ku ba tu ry
mi lic ki ośro dek w peł ni od po wia da
po trze bom zwią za nym z za kwa te ro -

wa niem słu cha czy i ich kształ ce niem. Jest
po ło żo ny na skra ju mia sta, a na te re nie roz -
le głej po se sji oraz po bli skim po li go nie moż -
na pro wa dzić roz ma ite szko le nia prak tycz ne.
Oczy wi ście pod wa run kiem, że po sia da się
od po wied nią ba zę, do sto so wa ną do wy mo -
gów szko le nia w okre ślo nych dzie dzi nach
ra tow ni czych. Z tym zaś do nie daw na by ły
spo re pro ble my. 

Kom pleks bu dyn ków w Mi li czu jest so lid -
ny, wznie sio ny z dba ło ścią o ich trwa łość
i wy trzy ma łość. W roz ma itych opra co wa -
niach moż na prze czy tać, że obiekt ten, zbu -
do wa ny w la tach 80., był prze zna czo ny dla
sił i środ ków za bez pie cza ją cych Wro cław
przed skut ka mi np. klęsk ży wio ło wych. In -
spek tor lo gi sty ki ośrod ka, a za ra zem ro do -
wi ty miesz ka niec tych stron i by ły stra żak
Wik tor Go sthor ski ma cha jed nak tyl ko rę -
ką. – To nie tak, jak mó wią – za pew nia. – Ten
obiekt, po dob nie jak nasz mi lic ki szpi tal
i gmach szko ły pod sta wo wej, po cho dzą z cza -
sów zim nej woj ny. Ich kon struk cja zo sta ła
wzmoc nio na, po nie waż mia ły słu żyć woj skom
Ukła du War szaw skie go, ja ko część skła do wa
wy su nię tej obro ny Wro cła wia przed in wa zją
państw NATO. 

In wa zji nie by ło, a mu ry są na praw dę 
so lid ne, co przy prze zna cze niu obiek tu
na ce le szko le nia se tek stra ża ków sta no wi
nie wąt pli wie za le tę. Po nad to kom pleks jest
na ty le ob szer ny, że bez tru du zmie ści ła się
tu tak że ca ła Ko men da Po wia to wa PSP i JRG
PSP Mi licz. Wa run ki wcze śniej szej sie dzi by
by ły nie za do wa la ją ce – cia sno ta do skwie ra -
ła wszyst kim stra ża kom i pracow ni kom. 

Nie co dzieg ciu
Pa trząc z in ne go punk tu wi dze nia, man -

ka men tem ośrod ka jest np. to, że w se zo nie
grzew czym po trze ba 150 t opa łu, aby za -
pew nić wła ści wą tem pe ra tu rę w je go licz -
nych po miesz cze niach. Na tym jed nak nie

ko niec. Wy bu do wa ny w okre sie PRL-u obiekt
wpraw dzie ma „pan cer ne” mu ry, ale też
wszyst kie ty po we dla tej epo ki wady. A więc
na przy kład by le jak po ło żo ne płyt ki w ła -
zien kach, znisz czo ną ar ma tu rę, nie szczel ne
okna, drzwi z dyk ty itp. 

Po za tym, co tak że war to od no to wać,
z KW PSP we Wro cła wiu do Mi li cza jest po -
nad 60 km. Uczest ni cy szko leń są za kwa te -
ro wa ni w ośrod ku, jed nak wy kła dow cy
mu szą do jeż dżać co dzien nie z Wro cła wia
lub no co wać na miej scu. 

Utwo rze nie ośrod ka szko le nia oraz ko -
men dy i JRG w kom plek sie bu dyn ków 
w Mi li czu więc mia ło swo je plu sy i mi nu sy.
Nie mniej po roz wa że niu wszel kich za i prze -
ciw stwier dzo no, że jest to opty mal ne roz -
wią za nie.

Za nim przy szło no we 
otwar cie
Utwo rze nie mi lic kie go Ośrod ka Szko le -

nia PSP, któ re do ko na ło się w ra mach ogól -
no kra jo wych prze obra żeń, sym bo li zu je
jed no cze śnie no wy roz dział w hi sto rii szko -
le nia stra żac kie go na Dol nym Ślą sku. Się ga
ona 1952 r., kie dy to przez czte ry ko lej ne la -
ta, tj. do 1956 r., na te re nie wo je wódz twa
wro cław skie go dzia ła ło ofi cer skie tech ni -
kum po żar ni cze. Cie ka wost ką jest to, że na -
ukę roz po czął w nim słyn ny pol ski re ży ser
fil mo wy Krzysz tof Kie ślow ski. Nie zo stał
wpraw dzie stra ża kiem, po nie waż po kil ku
mie sią cach po rzu cił na ukę w tym za wo dzie,
ale za to po szedł „jak w ogień” do fil mu
i na tym po lu osią gnął wiel kie suk ce sy. 

Co do tech ni kum, to też nie prze trwa ło
dłu go, po nie waż w 1956 r. prze kształ co no je
w Wo je wódz ki Ośro dek Szko le nia Po żar ni -
cze go, któ ry funk cjo no wał przy wro cław -
skiej ko men dzie wo je wódz kiej do 1992 r.
Z ko lei w ów cze snym wo je wódz twie wał -
brzy skim (dzi siej sze dol no ślą skie) od 1975 r.
dzia łał Ośro dek Edu ka cji Stra ża ków, kie ro -
wa ny przez póź niej sze go za stęp cę ko men -
dan ta w Szko le Aspi ran tów w Kra ko wie 

st. bryg. Pio tra Bie lic kie go. Ta dol no ślą ska
pla ców ka edu ka cyj na prze trwa ła 15 lat,
do 1990 r. 

Na po cząt ku lat 90. po ja wi ła się więc
w szkol nic twie stra żac kim na Dol nym Ślą sku
mo że nie czar na dziu ra, ale z pew no ścią spo -
ra lu ka. Zwłasz cza że po wsta niu w 1992 r.
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nie to wa rzy szy -
ły de cy zje do ty czą ce szko le nia po żar ni cze -
go na po zio mie pod sta wo wym i spe -
cja li stycz nym. Tym cza sem w no wej struk tu -
rze wy stę po wa ły bra ki, za rów no ka dro we,
jak i szko le nio we, wła śnie na tych po zio -
mach. Bra ko wa ło też moż li wo ści pro wa-
dze nia kur sów pod ofi cer skich, a więc i moż -
li wo ści awan so wa nia stra ża ków.

Mię dzy po trze ba mi 
a moż li wo ścia mi
Od po wie dzią na te po trze by by ło nada -

nie w 1992 r. JRG nr 9 pro fi lu szko le nio we go.
Dzię ki te mu jed nost ka, któ rą wów czas do -
wo dził st. bryg. An drzej Kit, pro wa dzi ła kur -
sy pod ofi cer skie, a jed no cze śnie wy ko ny -
wa ła nor mal ne za da nia ra tow ni czo -ga śni -
cze. Peł nił w niej służ bę m.in. obec ny na czel -
nik Ośrod ka Szko le nia w Mi li czu, a wów czas
do wód ca zmia ny i wy kła dow ca bryg. Je rzy
Cięż ki. Jak wspo mi na, dzię ki dzia łal no ści
JRG 9 ja ko jed nost ki ope ra cyj nej, a jed no -
cze śnie ukie run ko wa nej szko le nio wo wpra-
w dzie na stą pi ło na Dol nym Ślą sku zła go dze -
nie pro ble mów szko le nio wych, ale nie ich
roz wią za nie.

Ko lej nym kro kiem na dro dze roz wo ju
stra żac kich szko leń spe cja li stycz nych
na po zio mie wo je wódz twa by ło utwo rze -
nie w 1997 r. Ośrod ka Szko le nia PSP z sie -
dzi bą we Wro cła wiu, któ ry funk cjo no wał
do 2001 r. Je go ko men dant st. bryg. w st.
sp. Sta ni sław Rę cła wo wicz wspo mi na, że
by ła to struk tu ra w peł ni au to no micz na.
Przez 4 la ta funk cjo no wa nia ośrod ka prze -
szko lo no na kur sach pod ofi cer skich, pro -
wa dzo nych pod nad zo rem ów cze snej
Szko ły Pod ofi cer skiej w Opo lu, kil ku set stra -
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LECH LE WAN DOW SKI

Ważnym elementem struktury dolnośląskiej PSP jest Ośrodek Szkolenia PSP
w Miliczu – jednostka o ciekawej historii i dużych możliwościach.
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ża ków. Od by wa ły się tu tak że kur sy sze re -
gow ców PSP i in spek to rów ochro ny prze -
ciw po ża ro wej.

Ośro dek szko le nia wraz ze swo imi za so -
ba mi ludz ki mi i sprzę to wy mi peł nił jed no -
cze śnie funk cję od wo du ope ra cyj ne go
ko men dan ta wo je wódz kie go dol no ślą skiej
PSP. By ło to szcze gól nie przy dat ne w cza sie
wiel kiej po wo dzi z 1997 r. Pra cow ni cy ośrod -
ka współ pra co wa li w tym cza sie ze służ bą
cel ną przy roz dy spo no wy wa niu po mo cy
pły ną cej z za gra ni cy, a tak że z Pol skim Czer -
wo nym Krzy żem. Udzie la li po mo cy hu ma-
ni tar nej lud no ści na za la nych te re nach,
zaj mo wa li się wy pom po wy wa niem wo dy
oraz do star cza niem od cię tym od świa ta
miesz kań com Wro cła wia wo dy pit nej. By li
tak że dys po no wa ni do obro ny przed ży wio -
łem miejsc szcze gól nie cen nych, jak Ostrów
Tum ski, wro cław ski ry nek czy obiek ty wro -
cław skie go ogro du zoo lo gicz ne go.

Przy spie sze nie
W pierw szych la tach XXI w. (2002-2004)

utwo rzo ny w no wej for mu le ośro dek dzia łał
ja ko sek cja do sko na le nia funk cjo no wa nia
KSRG. Szyb ko jed nak ka ta log za dań szko le -
nio wych re ali zo wa nych przez tu tej szą ka drę
dy dak tycz ną znacz nie się po sze rzył, a sam
ośro dek zo stał prze kształ co ny w sa mo dziel -
ną struk tu rę dzia ła ją cą w ra mach ko men dy
wo je wódz kiej dol no ślą skiej PSP. Jed nak do -
pie ro w 2018 r. uda ło się do ko nać mo der ni -
za cji speł nia ją cej ro sną ce wy ma ga nia. 

Na po trze by szko le nia lo do we go oraz
wod ne go do tych cza so wą sa dzaw kę prze -
bu do wa no na spo ry staw, o roz mia rach
300 x 20 m i głę bo ko ści od 1 do 2 m. W ra -
mach tej in we sty cji zbu do wa no tak że dwa
po mo sty. Po nad to za ku pio no ło dzie, ubra -
nia wy por no ścio we i ka mi zel ki ra tow ni cze.

Zwa ły zie mi i mu łu wy do by te pod czas
po głę bia nia i po sze rza nia sta wu zna la zły 
za sto so wa nie przy bu do wie sta no wi ska
do pro wa dze nia prak tycz nych za jęć dla
przy szłych spe cja li stów ra tow nic twa wy so -
ko ścio we go oraz działań po szu ki waw czo -ra -
tow ni czych. Po wsta ła m.in. stud nia z tu ne-
la mi oraz na syp imi tu ją cy gór skie zbo cze, co
po zwa la pro wa dzić w wa run kach zbli żo -
nych do re al nych szko le nia po szu ki waw czo -

-ra tow ni cze oraz szko le nia wy so ko ścio we
w za kre sie pod sta wo wym. Ich uczest ni cy
od by wa ją za ję cia z dzia łań ra tow ni czych
i ewa ku acyj nych w cia snych po miesz cze -
niach, a tak że udzie la nia po szko do wa nym
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy w trud -
nych wa run kach. Przy go to wa no rów nież
gru zo wi sko, na któ rym moż na pro wa dzić za -
ję cia po szu ki waw czo -ra tow ni cze.

Dzię ki za ku po wi i za mon to wa niu na te re -
nie ośrod ka wie lo seg men to we go kon te ne -
ro we go tre na że ra moż li we sta ły się szko le nia
za zna ja mia ją ce słu cha czy kur sów ze spo so -
ba mi ga sze nia po ża rów we wnętrz nych,
szcze gól nie pro wa dze niem dzia łań zwią za -
nych z po ża ra mi miesz kań i do mów. Cho dzi
m.in. o przy go to wa nie stra ża ków do wła ści -
we go za rzą dza nia śro do wi skiem po ża ru,
a tak że do ko na nia wy bo ru od po wied niej
me to dy ewa ku acji po szko do wa nych czy
udzie le nia im kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy. Ze wzglę du na te po trze by szko le nio -
we za mon to wa no ko mo rę roz go rze nio wą,
urzą dzo no ty po we miesz ka nie ze sprzę tem
do mo wym, wa rian to wo zbu do wa no dro gi
ewa ku acyj ne z wyj ściem na dach, na bal ko -
ny, a tak że przez klat kę scho do wą.

Du że go wy sił ku fi nan so we go wy ma ga ło
do sto so wa nie bu dyn ku ośrod ka do obec nie
obo wią zu ją cych stan dar dów. Prze bu do wa -
ne zo sta ło ca łe za ple cze so cjal no -by to we
obiek tu, po cząw szy od po koi dla słu cha czy
po ła zien ki. Jed no ra zo wo moż na w ośrod ku
za kwa te ro wać po nad trzy dzie stu uczest ni -
ków za jęć i dwu na stu człon ków ka dry dy -
dak tycz nej. Prze wi dzia no tak że kil ka po koi
go ścin nych, nie zbęd nych m.in. dla osób
z Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie,

któ rych za da niem jest kon tro la pro ce su
szko le nia. 

Na po trze by na ucza nia teo re tycz ne go
i prak tycz ne go pro wa dzo ne go w wa run -
kach sta cjo nar nych urzą dzo no i wy po sa żo -
no sa le wy kła do we oraz sa lę kom pu te ro wą
na 11 sta no wisk, prze zna czo ną do re ali za cji
szko leń do sko na lą cych dla dys po zy to rów
sta no wisk kie ro wa nia. W ośrod ku znaj du ją
się też sa le do szko leń in struk ta żo wych,
a tak że ko mo ra dy mo wa do te stów i ćwi czeń
w za kre sie po słu gi wa nia się sprzę tem ochro -
ny ukła du od de cho we go. Jest też si łow nia,
sa la gim na stycz na oraz pra cow nia che micz -
no -eko lo gicz na. 

No wa per spek ty wa
Na czel nik Ośrod ka Szko le nia PSP w Mi li -

czu bryg. Je rzy Cięż ki pod kre śla, że od
2007 r., kie dy ob jął to sta no wi sko, trwa nie -
koń czą cy się pro ces roz ma itych szko leń
i kur sów z róż nych dzie dzin ra tow ni czych.
Dziś dzię ki pra com mo der ni za cyj nym i in -
we sty cyj nym są one pro wa dzo ne na od-
po wied nio wy so kim po zio mie i zgod nie
z wy da ny mi przez KG PSP za sa da mi or ga ni -
za cji do sko na le nia za wo do we go w Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Obec nie ba za szko le nio wa za pew nia
efek tyw ne pro wa dze nie szko leń w za kre sie
pod sta wo wym z na stę pu ją cych dzie dzin:
ga sze nie po ża rów we wnętrz nych, ra tow nic -
two tech nicz ne, che micz ne i eko lo gicz ne,
wy so ko ścio we, ra tow nic two na ob sza rach
wod nych, lo do we oraz dla spe cja li stów z za -
kre su ra tow nic twa me dycz ne go. W sto sun -
ku do te go, co by ło, jest to nie wąt pli wie skok
w no wą rze czy wi stość, ade kwat ną do dzi -
siej szych po trzeb i wy mo gów. Wpraw dzie
ży cie uczy, że za wsze jesz cze jest jesz cze coś
do zro bie nia i ulep sze nia, ale jed nak wie le
wska zu je na to, że przed szkol nic twem stra -
żac kim w wo je wódz twie dol no ślą skim
otwar ta zo sta ła no wa per spek ty wa.
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ak przy go to wać się do se zo nu grzew -
cze go? W ja ki spo sób za bez pie czyć
bu dy nek miesz kal ny przed za gro że -

niem po ża ro wym? Jak za cho wać się w ra zie
wy stą pie nia za gro że nia za tru cia tlen kiem
wę gla? Dla cze go za pew nie nie droż no ści
dro gi po ża ro wej dla jed no stek PSP jest bar -
dzo waż ne z punk tu wi dze nia bez pie czeń -
stwa miesz kań ców? 

Aby od po wie dzieć na te py ta nia i jed no -
cze śnie za po bie gać nie bez piecz nym zda rze -
niom, 19 wrze śnia 2018 r. w Ko men dzie
Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu zor ga ni zo -
wa ne zo sta ło szko le nie „Bez piecz ny wła ści -
ciel, za rząd ca i użyt kow nik bu dyn ku mie-
sz kal ne go” – pierw sze te go ty pu w Wiel ko -
pol sce.

Od po my słu po re ali za cję
Nie ru cho mo ści miesz kal ne pod wie lo ma

wzglę da mi róż nią się od bu dyn ków uży tecz -
no ści pu blicz nej i naj czę ściej sto su je się
do nich od ręb ne prze pi sy. Do Ko men dy 
Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu wpły wa ob -
fi ta do ku men ta cja tech nicz na zwią za -
na z prze bu do wą oraz ada pta cją pod da szy
na ce le miesz kal ne. A licz ba po ża rów
w obiek tach miesz kal nych na te re nie Wiel -
ko pol ski utrzy mu je się wciąż na wy so kim
po zio mie. Po sta no wi li śmy więc pod jąć dzia -
ła nia, któ re zwięk szą świa do mość osób od -
po wie dzial nych za bez pie czeń stwo w te go
ro dza ju bu dyn kach. 

Pro po zy cja zor ga ni zo wa nia szko le nia
spo tka ła się z bar dzo du żym za in te re so wa -
niem ze stro ny przed sta wi cie li po znań skich
spół dziel ni i wspól not miesz ka nio wych. Je -
go pro gram zo stał opra co wa ny na pod sta -

wie do świad czeń wy dzia łu kon tro l no -roz po -
znaw cze go i ope ra cyj ne go Ko men dy Wo je -
wódz kiej PSP oraz pro wa dzo nych przez nie
ana liz. Uwzględ nio no w nim m.in. praw ne,
fi nan so we i tech nicz ne aspek ty z za kre su
ochro ny prze ciw po ża ro wej w bu dyn kach
miesz kal nych wie lo ro dzin nych, a tak że
wska za no pro ble my zwią za ne z za cho wa -
niem bez pie czeń stwa oraz za rzą dza niem
obiek ta mi wie lo ro dzin ny mi. Do udziału
w cha rak te rze pre le gen tów za pro sze ni zo -
sta li przed sta wi cie le obu tych wy dzia łów
KW PSP, a tak że przed sta wi cie le kor po ra cji
ko mi nia rzy i fir my bro ker skiej. 

Przy czy ny po ża rów 
w bu dyn kach miesz kal nych
Sta ty sty ki są nie ubła ga ne – po ża ry zda -

rza ją się co raz czę ściej. W 2017 r. by ło ich bli -
sko 126 tys., w ko lej nym ro ku już po nad
149 tys., w gru pie obiek tów miesz kal nych
od no to wa no wzrost ich licz by o 1132. Jed -
no z wy stą pień zo sta ło za tem po świę co ne
przy czy nom po ża rów w bu dyn kach miesz -
kal nych. We dług sta ty styk do cho dzi do nich
naj czę ściej z po wo du nie za cho wa nia pod -
sta wo wych za sad ostroż no ści, bra ku zdro -
we go roz sąd ku i wy obraź ni oraz nie zna -
jo mo ści prze pi sów prze ciw po ża ro wych.
Czę sto spraw ca mi po ża rów w bu dyn kach są
oso by star sze. 

Nie spo sób ochro nić się w peł ni przed za -
gro że niem, dla te go tak waż ne jest za pew -
nie nie od po wied nich wa run ków ewa ku acji.
Czę sto użyt kow ni cy lo ka li miesz kal nych nie
ma ją świa do mo ści, że za sta wio ne ko ry ta rze,
skła do wa nie ma te ria łów pal nych na pod da -
szu czy w piw ni cy ma du ży wpływ na bez -

pie czeń stwo ich wła sne oraz po zo sta łych
osób miesz ka ją cych w bu dyn ku. 

In ne kra je Unii Eu ro pej skiej pod cho dzą
do tych kwe stii bar dzo ry go ry stycz nie, sto -
su ją na rzę dzia praw ne i tech nicz ne, by ogra -
ni czyć ry zy ko groź nych zda rzeń w obiek tach
miesz kal nych. W Wiel kiej Bry ta nii miesz ka -
nia wy po sa ża ne są na przy kład w sys tem
wy kry wa nia po ża ru pod łą czo ny do sie ci te -
le fo nicz nej – ope ra tor, po otrzy ma niu okre -
ślo ne go sy gna łu, za wia da mia bez zbęd nej
zwło ki straż po żar ną.

W Pol sce moż na za uwa żyć wzrost wy -
ma gań kon struk cyj nych oraz prze ciw po-
ża ro wych dla obiek tów wy bu do wa nych 
w lI połowie ubie głe go wie ku, na to miast
w dal szym cią gu re gu la cje praw ne nie są do -
sto so wa ne do wy mo gów bez pie czeń stwa
w ta kim stop niu, jak w in nych pań stwach
Eu ro py. Nie ste ty efekt ła god nych prze pi sów
w pol skim bu dow nic twie miesz ka nio wym
to utrzy mu ją ca się na wy so kim po zio mie
licz ba ofiar śmier tel nych po ża rów (rocz nie
oko ło 500 osób). 

Pro ble my ope ra cyj ne – do stęp
do bu dyn ków
Kie dy doj dzie już do po ża ru, jed nym

z klu czo wych wa run ków spraw nej ak cji ra -
tow ni czo -ga śni czej jest bez pro ble mo wy do -
jazd do bu dyn ku. Nie ste ty funk cjo na riu sze
PSP na po ty ka ją pro ble my zwią za ne z za bez -
pie cze niem i do stę pem do obiek tów miesz -
kal nych wie lo ro dzin nych. Usta wo daw ca
na kła da na wła ści cie la lub za rząd cę bu dyn -
ku i po se sji obo wią zek do pro wa dze nia
i utrzy ma nia dro gi o utwar dzo nej na -
wierzch ni, umoż li wia ją cej o każ dej po rze 
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ro ku do tar cie po jaz dów jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej (sa mo cho dów ga śni -
czych, dra bin i pod no śni ków me cha nicz -
nych) do obiek tu bu dow la ne go, m.in.
do bu dyn ku śre dnio wy so kie go, wy so kie go
lub wy so ko ścio we go (czy li każ de go, któ ry
ma pięć kon dy gna cji nad ziem nych i wię cej),
za wie ra ją ce go stre fę po ża ro wą za kwa li fi ko -
wa ną do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL IV.
Mó wi o tym roz po rzą dze nie mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 24 lip -
ca 2009 r. w spra wie prze ciw po ża ro we go 
za opa trze nia w wo dę oraz dróg po ża ro-
wych – Roz dział 6. Dro gi po ża ro we § 12. Wy -
mo gi do ty czą ce dro gi po ża ro wej. 

Obec nie pro ble mem du żych aglo me ra -
cji miej skich, rów nież Po zna nia, jest nad -
mier na licz ba po jaz dów oso bo wych na
osie dlach, par ko wa nie ich na dro gach po ża -
ro wych, za my ka nie wjaz du na osie dle szla -
ba na mi, gro dze nie słup ka mi par kin go wy mi
itp. W ob li czu za gro że nia, kie dy li czy się każ -
da chwi la i gdy wal czy my o ludz kie ży cie, do -
stęp do bu dyn ku oraz prze jezd ność ma
klu czo we zna cze nie. Na le ży przy tym zwró -
cić uwa gę na wi docz ne i pra wi dło we ozna -
ko wa nie dro gi po ża ro wej oraz za dba nie, aby
nie ro sły przy niej drze wa, krze wy oraz nie
znaj do wa ły się przy niej in ne ele men ty za -
go spo da ro wa nia te re nu o wy so ko ści prze -
kra cza ją cej 3 m. 

Bu dyn ki spół dziel cze czę sto nie speł nia -
ją wy mo gów do ty czą cych dróg prze ciw po -
ża ro wych. Po kon tro li przed sta wi cie li PSP
i wy da niu de cy zji ad mi ni stra cyj nej spół dziel -
nie miesz ka nio we są zo bo wią zy wa ne do ich
prze bu do wy. Pro blem ten nie od no si się tyl -
ko do Wiel ko pol ski, ale do ty czy ca łe go kra -
ju. W świe tle nie ko rzyst ne go dla spół dziel-
ni orzecz nic twa Na czel ne go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go (przy kład – sy gna tu ra akt:
II OSK 2766/14) w tym za kre sie je dy nym roz -
wią za niem jest sko rzy sta nie z moż li wo ści
sto so wa nia roz wią zań za mien nych w przy -
pad kach szcze gól nie uza sad nio nych, w uz-
god nie niu z ko men dan tem wo je wódz kim
PSP – z za strze że niem, że roz wią za nia te nie
po gor szą wa run ków ochro ny prze ciw po ża -
ro wej bu dyn ku.

Przy kła dem bra ku zna jo mo ści prze pi sów
wśród wła ści cie li lub za rząd ców bu dyn ków
jest do pro wa dze nie dro gi po ża ro wej do
obiek tu, choć aku rat w da nym przy pad ku
nie jest ona wy ma ga na (do ty czy to ni skich
obiek tów miesz kal nych – o wy so ko ści
do czte rech kon dy gna cji nad ziem nych).
Czę sto do cho dzi do sy tu acji, kie dy miesz -

kań cy no to rycz nie blo ku ją swo imi po jaz da -
mi dro gę po ża ro wą, któ ra po wsta ła zgod nie
z prze pi sa mi, a więc jest nie zbęd na – tym -
cza sem za rząd ca obiek tu tłu ma czy się, że nie
ma wpły wu na lo ka to rów, by nie do pusz cza li
się ta kich wy kro czeń. Roz wią za niem jest za -
sto so wa nie zna ków „Dro ga po ża ro wa” i„Za -
kaz za trzy my wa nia się” (zgod nie z Pra wem
ru chu dro go we go). Ta ka in for ma cja dla par -
ku ją cych au ta da je moż li wość dzia ła nia służ -
bom po rząd ko wym – ta kim jak po li cja czy
straż miej ska (gmin na) – w sy tu acji, gdy na -
ru szą oni za kaz.

Pro ble my pod czas czyn no ści
kon tro l no -roz po znaw czych 
Pań stwo wa Straż Po żar na ja ko or gan

kon tro lu ją cy ma do stęp tyl ko do czę ści
wspól nych bu dyn ków miesz kal nych, tj. dróg
ewa ku acyj nych, pod da szy czy piw nic. Obo -
wią zek nad zo ru nad tym, czy i w ja ki spo sób
miesz kań cy dba ją o bez pie czeń stwo swo ich
lo ka li, spo czy wa na wła ści cie lach bu dyn ku
lub oso bach, któ re nim za rzą dza ją. Wspar cie
w tym za kre sie mo gą sta no wić dla nich dzia -
ła nia edu ka cyj no -in for ma cyj ne pro wa dzo -
ne przez funk cjo na riu szy PSP w ra mach
pre wen cji spo łecz nej. 

Oso by pro wa dzą ce czyn no ści kon tro l no -
-roz po znaw cze naj czę ściej na po ty ka ją pro -
ble my zwią za ne z:
� wy ko rzy sta niem stry chów i ko ry ta rzy
w piw ni cy do skła do wa nia rze czy (zwłasz cza
wy ko na nych z ma te ria łów pal nych) nie po -
trzeb nych w miesz ka niu – je śli wy buch nie
po żar, w ta kich wa run kach roz wi nie się bar -
dzo szyb ko, a do stęp do nie go bę dzie utrud -
nio ny,
� bra kiem za bez pie cze nia skrzy nek ga zo -
wych w obiek tach z ga zem ziem nym (np.

gdy pa li się przy nich pa pie ro sy),
� na pra wia niem bez piecz ni ków za po mo -
cą gwoź dzi,
� spę ka niem tyn ków na ka na łach spa li no -
wych,
� bra kiem wen ty la cji w sta rym bu dow nic -
twie,
� użyt ko wa niem po miesz czeń nie zgod nie
z ich prze zna cze niem, np. lo ko wa niem si -
łow ni w piw ni cach.

Obo wiąz ki za rzą dza ją cych 
bu dyn kiem 
Czę sto wła ści cie le czy za rząd cy lek ce wa -

żą ter mi no wość usta wo wą, nie przy wią zu ją
wa gi do wy ko ny wa nia oglę dzin pod ką tem
wy stą pie nia uszko dze nia al bo za gro że nia
obiek tu spo wo do wa ne go przez si ły na tu ry
czy też przez czło wie ka. Dla te go ko lej nym
punk tem pro gra mu szko le nia by ło omó wie -
nie za dań wła ści cie la lub za rząd cy bu dyn ku
w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej. Obo -
wiąz ki zwią za ne z czę sto tli wo ścią oraz za -
kre sem po szcze gól nych kon tro li na kła da
usta wa z dnia 7 lip ca 1994 ro ku Pra wo bu -
dow la ne (DzU z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),
m.in. art. 62, któ ry okre śla tak że po win no ści
zwią za ne z utrzy ma niem bu dyn ku we wła -
ści wym sta nie tech nicz nym i es te tycz nym. 

W tej czę ści szko le nia zwró co no tak że
uwa gę na naj waż niej sze ter mi ny prze glą -
dów okre so wych in sta la cji ga zo wych i prze -
wo dów ko mi no wych (dy mo wych, spa li no-
wych i wen ty la cyj nych), in sta la cji elek trycz -
nej i pio ru no chron nej, a tak że kon tro li sta nu
tech nicz ne go i przy dat no ści do użyt ko wa -
nia obiek tu bu dow la ne go oraz je go oto cze -
nia. Po nad to wła ści ciel lub za rząd ca obiek tu
w cza sie funk cjo no wa nia bu dyn ku ja ko
miesz kal ne go wie lo ro dzin ne go ma obo wią -
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zek pro wa dzić książ kę obiek tu bu dow la ne -
go oraz prze cho wy wać wszel kie do ku men -
ty pro jek to we, tech nicz ne oraz te zwią za ne
z prze glą da mi in sta la cji użyt ko wych. W przy -
pad ku kon tro li mu szą one zo stać udo stęp -
nio ne przed sta wi cie lom wła ści we go or ga nu
do ko nu ją ce go in spek cji. 

Czę sto zda rza się, że kon tro lu ją cy nie mo -
gą do stać się do lo ka li miesz kal nych, w któ -
rych ma ją za za da nie spraw dzić np. wen-
ty la cję czy in sta la cję ga zo wą lub do stęp ten
jest utrud nio ny. Zo sta ło to ure gu lo wa ne
w usta wie z dnia 24 czerw ca 1994 r. o wła -
sno ści lo ka li (DzU z 2018 r. poz. 716 ze zm.).
Art. 13 ust. 2 tej usta wy mó wi, że na we zwa -
nie za rzą du wła ści ciel czy użyt kow nik jest
zo bo wią za ny ze zwa lać na wstęp do lo ka lu,
ile kroć jest to nie zbęd ne do prze pro wa dze -
nia kon ser wa cji, re mon tu al bo usu nię cia
awa rii w nie ru cho mo ści wspól nej, a tak że
w ce lu wy po sa że nia bu dyn ku, je go czę ści
lub in nych lo ka li w do dat ko we in sta la cje. 

Po nad to roz po rzą dze nie mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie wa -
run ków tech nicz nych użyt ko wa nia bu dyn -
ków miesz kal nych z dnia 16 sierp nia 1999 r.
(DzU nr 74, poz. 836 ze zm.) sta no wi, że
w cza sie eks plo ato wa nia róż ne go ro dza ju in -
sta la cji i urzą dzeń użyt kow nik lo ka lu po wi -
nien udo stęp nić go wła ści cie lo wi bu dyn ku
lub do staw cy da ne go me dium, by mo gli
wy ko nać swo je obo wiąz ki. § 17 ust. 2 pkt 1
do ty czy in sta la cji ga zo wej, pkt 8 – in sta la cji
i urzą dzeń ga zo wych, prze wo dów i ka na łów
spa li no wych, wen ty la cyj nych, a tak że in nych
in sta la cji i urzą dzeń (po nad to na ka zu je ści -
śle wy ko ny wać za le ce nia po kon trol ne), z ko -
lei § 18 ust. 2 pkt 1 od no si się do in sta la cji
elek trycz nej. 

Pro fe sjo nal na kon tro la 
ko mi niar ska 
Prze glą dy ko mi niar skie to nie tyl ko re -

gu lo wa ny praw nie obo wią zek, ale rów nież
kwe stia bez pie czeń stwa. Co raz czę ściej
zda rza ją się po ża ry sa dzy w ko mi nach
(w 2018 r. na te re nie woj. wiel ko pol skie go
od no to wa no aż 1327 ta kich zda rzeń). Oce -
na zu ży cia prze wo dów dy mo wych nie le ży
w kom pe ten cji PSP, lecz ko mi nia rza, na to -
miast pod czas kon tro li z ra mie nia stra ży
po żar nej wy ma ga ne jest przed sta wie nie
do ku men tu po twier dza ją ce go spraw ność
tech nicz ną prze wo dów. Pod czas oma wia -
nia te go te ma tu na szko le niu zwró co no
uwa gę, by wła ści cie le po wy ko na niu przez
fir my ze wnętrz ne ja kich kol wiek prac w bu -

dyn ku żą da li ich for mal ne go po świad cze -
nia. Przy kła do wo oso ba do ko nu ją ca prze -
glą du prze wo dów ko mi no wych jest zo bo -
wią za na spo rzą dzić pro to kół, któ ry bę dzie
za łącz ni kiem do książ ki obiek tu bu dow la -
ne go.

Waż ne jest rów nież, aby prze gląd ko mi -
niar ski był wy ko ny wa ny przez pro fe sjo na-
li stę. Pod sta wę praw ną w tym za kre sie sta -
no wi art. 62 usta wy Pra wo bu dow la ne, do -
ty czą cy kon tro li pra wi dło wo ści funk cjo -
no wa nia in sta la cji ko mi no wej. Prze pi sy
okre ślo ne w § 34 roz po rzą dze nia mi ni stra
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra -
wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków,
in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów
z dnia 7 czerw ca 2010 r. (DzU nr 109,
poz. 719) re gu lu ją na to miast ter mi ny prze -
glą dów w za leż no ści od ro dza ju spa la nia pa -
li wa, tj. sta łe go, cie kłe go lub ga zo we go.
Pod czas szko le nia pod kre ślo no, że po ziom
za gro że nia zwią za ny z ro dza jem pa li wa, spa -
la niem ciał sta łych, wę gla czy drew na zwią -
za ny jest z po ja wie niem się czą stek
sta łych – dy mu, wy czu wal ne go przez na sze
zmy sły. Naj groź niej sze jest wy two rze nie się
w wy ni ku nie peł ne go spa la nia tlen ku wę -
gla – bez won nej sub stan cji, naj częst szej
przy czy ny śmier tel nych za truć. Rocz nie z po -
wo du za tru cia tym związ kiem che micz nym
umie ra kil ka set osób. W 2018 r. na te re nie
wo je wódz twa wiel ko pol skie go od no to wa -
no 350 zda rzeń zwią za nych z tlen kiem wę -
gla: 181 osób ule gło za tru ciu, a osiem
zmar ło.

Na co po win ni śmy zwra cać szcze gól ną
uwa gę? Przede wszyst kim do pil no wać, aby
przez ca ły czas użyt ko wa nia urzą dzeń
grzew czych (pie ca, pie cy ka bądź ga zo we-
go pod grze wa cza wo dy) za pew nio ny był 
pra wi dło wy do pływ po wie trza – za mknię te
pla sti ko we okna po wo du ją, że jest on utrud -
nio ny. W do dat ku czę sto za sła nia ne są prze -
wo dy wen ty la cyj ne. Zda rza się rów nież, że
w miej scu spa la nia ga zu ist nie je na wiew, ale
prze wód spa li no wy jest nie szczel ny, po dob -
nie jak są sia du ją ce z nim prze wo dy wen ty -
la cyj ne. Mo że to do pro wa dzić do za tru cia
miesz kań ców są sia du ją cych lo ka li. 

Świad cze nia ubez pie cze nio we
a po żar bu dyn ku 
Pod czas swo je go wy stą pie nia przed sta -

wi ciel fir my bro ker skiej wy ja śnił, jak przy -
goto wać się do roz mów z wy bra nym
ubez pie czy cie lem i na ja kie aspek ty na le ży
zwró cić uwa gę. W ob rę bie wspól not miesz -

ka nio wych ma my do czy nie nia z mno go ścią
in te re sów ma jąt ko wych po szcze gól nych
stron. Ubez pie cze nie bu dyn ku, np. wspól no -
ty miesz ka nio wej, po win no funk cjo nal nie
spa jać in te re sy ma jąt ko we wszyst kich za in -
te re so wa nych, w tym wła ści cie li lo ka li miesz -
kal nych i użyt ko wych. Chcą oni zo stać
za bez pie cze ni przede wszyst kim przed szko -
da mi, do któ rych mo gło by dojść w ich wła -
snych lo ka lach – za rów no ty mi spo wo-
do wa ny mi przez czyn ni ki we wnętrz ne (ma -
ją ce źró dło w prze strze ni da ne go po miesz -
cze nia), jak i ze wnętrz ne, po cho dzą ce
z czę ści wspól nej bu dyn ku lub spo za nie go
(np. ude rze nie pio ru na) czy też z są sied nie -
go lo ka lu. 

Pod su mo wa nie
Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nej na za -

koń cze nie szko le nia an kie ty, zo sta ło ono
oce nio ne bar dzo po zy tyw nie (za do wo li ło
od bior ców w stop niu wy so kim i do brym).
Zde cy do wa na więk szość uczest ni ków
uzna ła, że do bór i za kres pre zen to wa nych
in for ma cji był od po wied ni, a zdo by te in -
for ma cje i ma te ria ły bę dą przy dat ne 
w re ali za cji za dań w ich miej scu pra cy. Or -
ga ni zu jąc te go ro dza ju szko le nie, war to
prze ka zać słu cha czom kom plet ma te ria łów
(np. w for mie wy dru ków kon spek tów pre -
zen ta cji), by póź niej mo gli ła two się gnąć
do źró dła wie dzy. 

Uczest ni cy szko le nia za su ge ro wa li, by
pod czas ko lej nej edy cji po ru szyć m.in. za -
gad nie nia pro ce dur po stę po wa nia po wy -
da niu de cy zji ad mi ni stra cyj nej czy wa run-
ków ppoż. i wy ma gań dla bu dyn ków oraz
ro bót bu dow la nych pro wa dzo nych we -
wnątrz obiek tów. 

Pod su mo wu jąc – war to zwró cić uwa gę
na fakt, że dzia ła nia edu ka cyj ne re ali zo wa ne
w ra mach pre wen cji spo łecz nej to nie tyl ko
te skie ro wa ne do ogó łu spo łe czeń stwa, ale
tak że te prze zna czo ne dla po szcze gól nych
grup za wo do wych czy spo łecz nych. Dzie ląc
się na szym do świad cze niem z re ali za cji
szko le nia, pra gnie my za chę cić wszyst kich
do or ga ni za cji po dob nych przed się wzięć.

kpt. Emi lia Pa łu bic ka -Flor czak i st. kpt. Ali cja
Bo ruc ka sà ko or dy na tor ka mi ds. pre wen cji
spo łecz nej w wo je wódz kie wiel ko pol skim

Li te ra tu ra do st´p na u au to rek
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ro blem sta no wią nie tyl ko przy pad -
ki ulat nia nia się tlen ku wę gla w se -
zo nie grzew czym. W okre sie wio-

sen nym na przy kład na bie ra ją tem pa pra -
ce rol ni cze, wy ko ny wa ne są m.in. opry ski
na po lach (przy uży ciu ma szyn rol ni czych)
i w szklar niach (wy stę pu je w nich ogra ni -
czo na wy mia na świe że go po wie trza) oraz
w sa dach owo co wych. Pod czas każ dej
z tych prac mo że zda rzyć się nie szczę śli wy
wy pa dek – za tru cie wziew ne sub stan cja mi
sto so wa ny mi pod czas opry sków. Do za tru -
cia wziew ne go mo że dojść rów nież nie -
przy pad ko wo, na sku tek świa do me go
dzia ła nia da nej oso by – w wy ni ku ak tu sa -
mo bój cze go z uży ciem ga zu, za ży cia do -
pa la czy wziew nych, a tak że na sku tek
wie lo let nie go pa le nia pa pie ro sów. W przy -
pad ku tych ostat nich efekt tok sycz ny po ja -
wia się po la tach na ło go we go wchła nia nia
sub stan cji znaj du ją cych się w dy mie pa pie -
ro so wym – to rów nież istot ne za gro że nie
o cha rak te rze wziew nym. 

Me cha nizm za tru cia
Pod czas na ra że nia (eks po zy cji) na stę pu -

je ab sorp cja okre ślo nej ilo ści sub stan cji
che micz nej – jest to daw ka wchło nię ta.
Obec ność sub stan cji (me dium) w prób kach
bio lo gicz nych (po wie trze wy de cho we,
ustro jo we, tkan ki) sta no wi do wód na eks -
po zy cję. Jed nak je śli me dium nie zo sta je
wy kry te, nie zna czy to, że do eks po zy cji nie
do szło. 

Mó wiąc o za tru ciach wziew nych, war to
zwró cić uwa gę na po ję cia efek tu i daw ki.
Efekt to zmia na bio lo gicz na w or ga ni zmie,
tkan ce lub na rzą dzie, zwią za na z na ra że -
niem na dzia ła nie sub stan cji che micz nej.

Daw ka to por cja sub stan cji, któ ra po wchło -
nię ciu przez or ga nizm wy wo ła efekt tok sycz -
ny (DT – do sis to xi ca) lub spo wo du je śmierć
(DL – do sis le ta lis) po jed no ra zo wym po da -
niu. Wiel ko ści daw ki mie rzy my, okre śla jąc
ma sę sub stan cji wpro wa dzo nej (wy ra żo ną
w mi kro gra mach, mi li gra mach, gra mach)
lub ma sę sub stan cji przy pa da ją cą na jed -
nost kę ma sy cia ła (np. mg na kg ma sy cia ła).

Przy za tru ciach wziew nych istot ny dla
ro ko wa nia – oprócz daw ki, cza su eks po zy -
cji i ro dza ju sub stan cji szko dli wej – jest rów -
nież wiek po szko do wa ne go. U ma łych
dzie ci ob ser wu je się szyb sze wchła nia nie

i dys try bu cję w or ga ni zmie tok sy ny w każ -
dej po sta ci i dro dze wchła nia nia, za rów no
po kar mo wej, prze zskór nej, jak i wziew nej.
Dzie ci ma ją szyb szy me ta bo lizm i więk szą
czę sto tli wość od de cho wą. 

Mó wiąc o wchła nia niu sub stan cji szko -
dli wej dro gą wziew ną, na le ży też po ru szyć
za gad nie nie eli mi na cji tok sy ny. Nasz or ga -
nizm mo że po zbyć się tru ci zny, wy dy cha -
jąc ją wraz z po wie trzem. Wy da la nie par
i ga zów z krwi od by wa się na pod sta wie
tych sa mych praw fi zycz nych co wchła nia -
nie z po wie trza at mos fe rycz ne go. Al ko ho -
le, ete ry, kwas octo wy itp. są wy da la ne
w po sta ci lot nej przez płu ca. 

Szyb kość wy da la nia za le ży od róż ni cy
ci śnie nia czą stecz ko we go ga zu w pę che -
rzy kach płuc nych i krwi. Gdy osią ga ono

war tość bli ską ze ru, wy da la nie ga zu jest
szyb kie po za sy tu acją, gdy ma on zdol ność
wią za nia się z tkan ką tłusz czo wą lub he mo -
glo bi ną (np. tle nek wę gla). Sub stan cje trud -
no roz pusz czal ne, ta kie jak dwu siar czek
wę gla i ben zen, wy da la ją się dłu żej (do kil -
ku go dzin). 

Naj częst sze eks po zy cje
(wziew ne)
Za stę py KSRG mo gą być dys po no wa ne

do dzia łań ra tow ni czych w związ ku z eks -
po zy cją po szko do wa nych na wie le nie bez -
piecz nych sub stan cji. Za gro że nia wy stę-
pu ją w rol nic twie, prze my śle, trans por cie, za -
kła dach pra cy. Je śli doj dzie do zda rze nia
z udzia łem więk szej licz by po szko do wa nych
lub gdy sub stan cja uwol ni się w więk szym
stę że niu, dzia ła nia lo kal nych za stę pów KSRG
wspo ma ga naj bliż sza spe cja li stycz na gru pa
ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go, wy -
po sa żo na w nie zbęd ny sprzęt. 

W ta be li za miesz czo nej w ar ty ku le
przed sta wio no po dział sub stan cji wziew -
nych ze wzglę du na me cha nizm dzia ła nia. 

Za tru cia wziew ne spo wo do wa ne są naj -
czę ściej dzia ła niem tlen ku wę gla (biorąc
pod uwagę zatrucia ogólne, ten zwią zek
che micz ny zaj mu je trze cie miej sce – za le -
ka mi i eta no lem). 

Dru ga gru pa sub stan cji, któ re sta no wią
du że za gro że nie, to tlen ki azo tu i ich po -
chod ne. Po wsta ją w wy ni ku zja wisk na tu -
ral nych (wy ła do wa nia elek trycz ne, pro ce sy
roz kła du sub stan cji or ga nicz nych przy
udzia le bak te rii, np. roz kład ki szo nek i in -
ne), ale ich emi sja za cho dzi rów nież na dro -
dze dzia łal no ści czło wie ka – pod czas
spa la nia pa liw. Na za tru cie tlen ka mi azo tu
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ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Groê ne 
za tru cia wziew ne 

Ze szkodliwymi substancjami docierającymi do organizmu człowieka
drogą oddechową można zetknąć się w różnych okolicznościach.

P

Sche mat za tru cia

wchła nia nie (ab sorp cja) � roz miesz -
cze nie (dys try bu cja) �prze mia ny bio -
che micz ne � wy da la nie



i ich po chod ny mi na ra że ni są szcze gól nie
pra cow ni cy za kła dów pro du ku ją cych kwas
azo to wy, gór ni cy do ko nu ją cy de to na cji
pod ziem nych, by utwo rzyć no we ko ry ta -
rze, pra cow ni cy tu ne lów sa mo cho do wych
o du żym na tę że niu ru chu (au to stra dy) oraz
rol ni cy pod czas prac przy si lo sach, szcze -
gól nie ze świe żą ki szon ką.

Czę sto do cho dzi rów nież do za tru cia
środ ka mi ochro ny ro ślin. Oso by wy ko nu -
ją ce opry ski środ ka mi che micz ny mi o dzia -
ła niu chwa sto bój czym, grzy bo bój czym
i in sek to bój czym są za gro żo ne, je śli na ra żą
się na nad mier ną eks po zy cję na te sub stan -
cje lub nie wła ści wie się za bez pie czą (prze-
de wszyst kim bło ny ślu zo we i układ od de-
cho wy) oraz nie za cho wa ją środ ków ostroż -
no ści.

Do za truć do cho dzi pod czas pra cy z ta -
kimi środ kami, jak: in sek ty cy dy chlo ro -
orgra nicz ne, in sek ty cy dy fos fo ro or ga nicz-
ne, fun gi cy dy, fu mi gan ty, di siar czek wę gla,
ro den ty cy dy, kwas flu oro oc to wy, me ta le
i ich pa ry – ar sen, kadm, ołów, rtęć.

W ostat nich la tach co raz więk sze żni wo
(głów nie w gru pie wie ko wej 16-30 lat) zbie -
ra ją tak że do pa la cze. Są to sub stan cje
o dzia ła niu nar ko tycz nym, po bu dza ją cym,
eu fo rycz nym lub re lak su ją cym, po pra wia -
ją cym na strój. Za wie ra ją syn te tycz ne środ -
ki che micz ne (N -ben zy lo pi pe ra zy na, flu-
oro fe nu lo pi pe ra zy na) lub związ ki po cho -
dze nia na tu ral ne go (mu ska ry na, me fe -
dron), a za sto so wa ne pro por cje nie są
do koń ca zna ne. Do pa la cze wy stę pu ją
w po sta ci wziew nej. Są roz pusz czal ne
w tłusz czach (dzię ki te mu do cho dzi do ła -
twiej szej pe ne tra cji przez osłon ki ko mó rek
ner wo wych). Środ ki te ła two prze ni ka ją ba -
rie rę krew -mózg i szyb ko wpły wa ją na neu -
ro ny. Efek ta mi ocze ki wa ny mi przez oso by
przyj mu ją ce te sub stan cje są oszo ło mie nie,
po czu cie ode rwa nia od kło po tów dnia co -
dzien ne go, oma my, eu fo ria. Do pa la cze to
czwar ta gru pa środ ków che micz nych bę dą -
cych naj częst szą przy czy ną za truć wziew -
nych.

Po moc me dycz na w razie 
za tru cia wziew ne go 
W przy pad ku kon tak tu z sub stan cją

szko dli wą w po sta ci ga zu, pa ry lub roz py -
lo nej cie czy ob ja wy za tru cia czę sto po ja -
wia ją się z opóź nie niem, a pe łen ob raz
za tru cia mo że ujaw nić się do pie ro po kil ku
lub kil ku na stu go dzi nach, a na wet po kil ku
dniach. Sku tecz ność po mo cy udzie lo nej
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Substancje o działaniu drażniącym

Nazwa
substancji Właściwości Objawy zatrucia Zastosowanie, występowanie

tlenek azotu
(NO)

bezbarwny, palny;
cięższy od powietrza;
wydziela zapach
zepsutych jaj 

w dużych stężeniach wywołuje uczucie
dławienia, bradykardię, obrzęk płuc
i upośledzenie wymiany gazowej, co
prowadzi do śmierci

powstaje wskutek spalania paliw
w silnikach pojazdów mechanicznych,
a także w elektrociepłowniach,
elektrowniach, zakładach przemysłowych,
galwanizerniach, fabrykach materiałów
wybuchowych

siarkowodór
(H2S)

gaz toksyczny,
dusząco-drażniący

nawet w ilości < 2 g w m3 działa depresyjnie
na ośrodek oddechowy;
przed śmiercią chroni jedynie ewakuacja
w ciągu 8 min ze strefy skażonej
i natychmiastowe leczenie

powstaje przy produkcji barwników,
sztucznego jedwabiu; występuje również
w gazowniach, studzienkach
kanalizacyjnych, silosach, cukrowniach

fosgen (COCl2)

powstaje podczas
rozkładu termicznego
PCV, CH3Cl, CCl4,
CHCl3 i freonów

przy niewielkim stężeniu i krótkiej ekspozycji
dochodzi do przemijającego podrażnienia
dróg oddechowych i spojówek;
przy większym stężeniu albo niewielkim, ale
przy długotrwałej ekspozycji rozwija się
toksyczny obrzęk płuc

gaz bojowy,
półprodukt procesów chemicznych
w przemyśle

chlor (CL2)
gaz o przenikliwej
woni, kolor
zielono-żółty

na powierzchni błon śluzowych tworzy
chlorowodór (HCl), tlen się uwalnia (efekt
mocno drażniący); w dużych stężeniach,
na poziomie 120 mg/m3, dochodzi
do skurczu krtani i obrzęku płuc

środek wybielający w przemyśle
papierniczym i włókienniczym; stosowany
do odkażania wody (baseny publiczne)

amoniak (NH3) gaz bezbarwny,
o gryzącym zapachu

w kontakcie z błonami śluzowymi działa
alkalizująco (zasadowo) na białka
komórkowe; działa silnie drażniąco na błony
śluzowe dróg oddechowych, oczu i skóry;
przy większym stężeniu może być przyczyną
oparzeń oczu i skóry

stosowany w produkcji kwasu azotowego,
barwników, nawozów sztucznych

Substancje o działaniu toksycznym

Nazwa
substancji Właściwości Objawy zatrucia Zastosowanie, występowanie

dwutlenek
węgla (CO2)

gaz bez zapachu
i koloru, cięższy
od powietrza; łatwo
rozpuszcza się
w wodzie, eterze,
alkoholu 

mimo że obecny w organizmie człowieka,
w większych stężeniach jest toksyczny;
przy stężeniu powyżej 10% narasta duszność,
znużenie, pojawiają się omamy wzrokowe,
drgawki i śpiączka

stosowany w gaśnicach CO2
(śniegowych), w przemyśle spożywczym
(suchy lód do produkcji napojów
gazowanych), chemicznym (np. produkcja
sody); może się gromadzić, osiągając
niebezpieczne stężenie, w słabo
wentylowanych wyrobiskach
i chodnikach kopalnianych, a także
na statkach i w piwnicach

tlenek węgla
(CO)

gaz palny, bez koloru
i zapachu;
po osiągnięciu
stężenia 12%
w powietrzu staje się
wybuchowy; pali się
niebieskim
płomieniem; prawie
nierozpuszczalny
w wodzie

do organizmu przedostaje się głównie przez
drogi oddechowe; po wniknięciu
do pęcherzyków płucnych (ścian) wiąże się
z kationami żelaza (II) hemoglobiny,
w wyniku czego powstaje związek niezdolny
do przenoszenia tlenu; CO w naczyniach
krwionośnych uszkadza śródbłonek, zwiększa
ich przepustowość dla krwi, co z kolei
powoduje wybroczyny np. w mózgu; równie
często działa toksycznie na nerki i wątrobę

występuje powszechnie
w gospodarstwach domowych,
przemyśle, w środowisku ogólnym;
w naturze jako produkt utleniania metanu
lub w gazach wulkanicznych, składnik
gazów pożarowych – produkt
niecałkowitego spalania węgla, gumy,
tworzyw sztucznych

cyjanowodór
(HCN)

ciecz o zapachu
gorzkich migdałów

działa destrukcyjnie na ośrodkowy układ
nerwowy; po kilku sekundach wdychania
występuje podrażnienie dróg oddechowych,
suchość w ustach i metaliczny smak,
podrażnienie błon śluzowych, nosa i gardła
oraz spojówek

stosowany do dezynfekcji dużych
obiektów, np. młynów, magazynów,
statków

Wy bra ne pik to gra my, któ ry mi ozna cza ne są środ ki ochro ny ro ślin lub środ ki che micz ne uży wa ne w do mu

PALNY TOKSYCZNY ŻRĄCY DRAŻNIĄCY



po eks po zy cji uza leż nio na bę dzie od pier-
w szych ob ja wów, ja kie wy wo ła me dium,
a te mo gą być bar dzo róż ne (np. pie cze nie
oczu, dusz ność, wy mio ty, za bu rze nia rów -
no wa gi). 

Każ da tru ci zna wy wo łu je naj czę ściej ty -
po we dla sie bie ob ja wy lub ze spo ły ob ja -
wów, któ re uła twia ją jej roz po zna nie. Są to
tok sy dro my (w nie któ rych opra co wa niach
opi sy wa ne są ja ko „od cisk pal ca tru ci zny”).
Roz po zna nie to jed nak wy ma ga spo rej wie -
dzy, do świad cze nia i na stę pu je w trak cie
ho spi ta li za cji po szko do wa ne go (czę sto
w ośrod ku tok sy ko lo gicz nym). Aby za stę py
KSRG mo gły sku tecz nie udzie lić po mo cy
w pierw szych chwi lach po do tar ciu na
miej sce zda rze nia, stwo rzo no pro ce du rę
po stę po wa nia dla za truć wziew nych. 

Zgod nie z pro ce du rą naj waż niej sze jest
prze rwa nie eks po zy cji, czy li ewa ku acja ze
stre fy nie bez piecz nej. Je śli odzież oso by,
któ rej udzie la na jest po moc, zo sta ła ska żo -
na sub stan cją szko dli wą, to na le ży ją zdjąć,
za pew nia jąc kom fort ter micz ny, aby po -
szko do wa ny nie wdy chał szko dli wych opa -
rów i nie przy jął wtór nej daw ki tru ci zny.
Ra tow ni cy pra cu ją cy w stre fie, ma ją cy bez -
po śred ni kon takt z po szko do wa nym, sa mi
mu szą być od po wied nio za bez pie cze ni
(zwłasz cza ich dło nie, oczy, bło ny ślu zo we,
dro gi od de cho we). 

Ko lej ny prio ry tet sta no wi utrzy ma nie
droż no ści dróg od de cho wych w sta nach
cięż szych (nie przy tom ny po szko do wa ny).
W więk szo ści sy tu acji oso ba, któ rej udzie -

la na jest po moc, sa ma zgło si wszel kie do -
le gli wo ści i dys kom fort zwią za ny z eks po -
zy cją. Stan po szko do wa ne go po wi nien być
mo ni to ro wa ny przez ra tow ni ków KSRG
(pul sok sy metr, licz ba od de chów/min, stan
świa do mo ści AVPU) do cza su prze ka za nia
go pod opie kę służb me dycz nych. W ra zie
po trze by pro wa dzi my tle no te ra pię. Je śli
me dium nie jest zna ne, to na le ży też za bez -
pie czyć je go prób kę lub opa ko wa nie, aby
na eta pie le cze nia szpi tal ne go spraw nie zi -
den ty fi ko wać ro dzaj sub stan cji. 

Kon se kwen cje zdro wot ne
po eks po zy cji
Ob ja wy za truć wziew nych w więk szo ści

przy pad ków są do brze po zna ne i zba da ne,
dla te go po moc i le cze nie opie ra się na wy -
tycz nych i stan dar dach po stę po wa nia. Po -
wi kła nia póź ne są trud niej sze do prze wi-
dze nia, po nie waż wy stę pu ją ce scho rze nia
trud no sko ja rzyć z za tru ciem wziew nym
w prze szło ści. Na przy kład póź nym efek tem
za tru cia tlen kiem wę gla, po ja wia ją cym się
mie sią ce lub la ta po prze wle kłej eks po zy cji
na tę sub stan cję, są ubyt ki neu ro lo gicz ne
oraz cho ro ba Par kin so na. Tak po waż ne pro -
ble my zdro wot ne mo gą wy stą pić rów nież
wte dy, gdy daw ka pod czas eks po zy cji by ła
na ty le ni ska i roz ło żo na w cza sie, że nie wy -
wo ła ła wy raź nych ob ja wów w cią gu naj -
bliż szych go dzin po za tru ciu. 

Je śli cho dzi o za tru cia pe sty cy da mi, to
w więk szo ści przy pad ków (85%) prze bie ga -
ją one ła god nie, a wi docz ne ob ja wy po ja -

wia ją się od ra zu po eks po zy cji al bo roz wi -
ja ją w cią gu 12 godz. Sta ny cięż kie czy pro -
wa dzą ce do zgo nu to przy pad ki nie zwy kle
rzad kie. Naj częst sze ob ja wy, któ re po ja wia -
ją się w cią gu kil ku pierw szych go dzin
po kon tak cie z che mi ka lia mi, to: po draż nie -
nie skó ry, po draż nie nie spo jó wek, pie cze -
nie w ja mie ust nej i no so wej, bó le gar dła,
za czer wie nie nie błon ślu zo wych oraz ob ja -
wy ogól no ustro jo we: dusz ność, złe sa mo -
po czu cie z osła bie niem, odu rze nie, pod-
wyż szo ne ci śnie nie tęt ni cze i tęt no. 

Po wi kła nia po za tru ciu pe sty cy da mi do -
ty czą osób prze wle kle na ra żo nych na kon -
takt z ty mi środ ka mi, u któ rych do cho dzi
do nad mier ne go na gro ma dze nia sub stan -
cji w or ga ni zmie. W wy ni ku tej ku mu la cji
z cza sem mo gą się roz wi nąć pro ce sy no wo -
two ro we, a te już roz po czę te przy spie szą,
ist nie je rów nież nie bez pie czeń stwo wy stą -
pie nia ob ja wów neu ro tok sycz nych i za bu -
rzeń hor mo nal nych. 

Kon se kwen cją za tru cia do pa la cza mi, ich
tok sycz ne go wpły wu na mózg mo gą być
w dal szej per spek ty wie zmia ny za ni ko we
oraz trwa łe uszko dze nie wie lu funk cji
ośrod ko we go ukła du ner wo we go – po gor -
sze nie pa mię ci, trud no ści w ucze niu się i za -
pa mię ty wa niu, a na wet pro ble my w do sto -
so wa niu się do za sad ży cia spo łecz ne go.
Ko lej ne po wi kła nia do ty ka ją waż nych na -
rzą dów wy dziel ni czych – wą tro by i ne rek,
a tak że ner wów ob wo do wych. 

Opi su jąc za tru cia wziew ne, war to zwró -
cić uwa gę na miej sce eks po zy cji. Mo że być
to dom, za kład pra cy czy go spo dar stwo rol -
ne. Za uważ my, że w du żych za kła dach pro -
duk cyj nych rzad ko do cho dzi do ma so we go
za tru cia. Wpły wa ją na to pro ce du ry po stę -
po wa nia w przy pad ku za gro że nia, in struk -
cje, dro gi ewa ku acyj ne i za bez pie cze nia.
Dzię ki te mu licz ba przy pad ków za truć
wziew nych w przed się bior stwach prze my -
sło wych, pro duk cyj nych jest nie wiel ka
w sto sun ku do licz by po ten cjal nie za gro żo -
nych osób. War to jed nak być czuj nym
wszę dzie i za wsze, nie tyl ko w okre sie
grzew czym, gdy na ra sta za gro że nie ze stro -
ny tlen ku wę gla. Sta ty sty ki za truć po ka zu -
ją, że każ da po ra ro ku nie sie po dob ne
ry zy ko eks po zy cji na szko dli we sub stan cje.

mł. ogn. Łu kasz Du dziƒ ski 
jest in struk to rem ra tow nic twa me dycz ne go

w JRG 1 KM PSP w Lu bli nie

Literatura dost´pna u autora
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Pro ce du ra KPP nr 16 – za tru cie wziew ne

Rozpoznanie miejsca zdarzenia

Ewakuacja ze strefy zagro˝enia,
w miar´ mo˝liwoÊci z izolacjà dróg oddechowych

poszkodowanego

Sekwencja medycznych działaƒ ratowniczych
procedura nr 2

Stałe kontrolowanie
dro˝noÊci dróg oddechowych

Zatrzymanie krà˝enia
RKO

rozpoczyna si´ 
od 5 oddechów ratowniczych,

nast´pnie wykonuje si´
uciÊni´cia klatki piersiowej

(procedura nr 3 lub 4)



aż dy, kto ma za so bą udział w ćwi -
cze niach, ma też swo je prze my śle -
nia na ich te mat. Zda rza się, że po-

ja wia się nie do syt, cze goś za bra kło, wy ko -
na nie za dań za bra ło nie wie le cza su, a po -
tem na de szła nu da… Jak te mu za po biec?
Oto py ta nie, któ re nur tu je nie jed ne go or -
ga ni za to ra. 

Przede wszyst kim mu si my wie dzieć,
nad czym chce my pra co wać, któ re ele men -
ty utrwa lić, na któ re po ło żyć na cisk. Do bry
po mysł to po ło wa suk ce su. Nie moż na
przy tym po ru szać zbyt wie lu za gad nień
i nie po win ny być one zbyt am bit ne.

Jed ną z pierw szych my śli, któ re po win -
ny nam to wa rzy szyć pod czas pla no wa nia,
jest to, aby każ dy za stęp miał za ję cie. W tym
ce lu na le ży przy go to wać pod gryw ki lub
do ko ny wać ro ta cji ra tow ni ków na sta no wi -
skach ćwi czeń. Waż ne jest tak że mak sy mal -
ne wy ko rzy sta nie cza su po świę co ne go
na wy ko na nie za dań, a do te go re zy gna cja
z kry te rium cza so we go ja ko wy znacz ni ka
uda nych ćwi czeń. Le piej wy ko ny wać po -
szcze gól ne czyn no ści po wo li i wy ko rzy stać
moż li wość na uki, roz wi ja nia umie jęt no ści,
niż dzia łać by le jak i na czas. 

Ko lej na do bra prak ty ka to od pra wa,
pod czas któ rej do ko na my omó wie nia
głów nych ele men tów ćwi czeń. Wów czas
każ da oso ba za an ga żo wa na w od pra wę
bę dzie czu ła się ogni wem w ca łym łań cu -
chu – nikt nie po czu je się zbęd ny. Wpły nie
to ko rzyst nie na za an ga żo wa nie uczest ni -
ków. Do omó wie nia ćwi czeń wy star czy
mar ker i ża lu zja skryt ki sa mo cho du.

Za nim jed nak na stą pi roz po czę cie ćwi -
czeń, mu si my po dzie lić się na szym po my -
słem z funk cyj ny mi, któ rzy bę dą re ali zo wa li
kon kret ne za da nia. Aby mo gli zro zu mieć
nasz tok my śle nia, trze ba prze lać go na pa -

pier. Nie ma my ra czej za mi ło wa nia do two -
rze nia do ku men ta cji i pod cho dzi my do te -
go z nie chę cią, ale jest to na praw dę ko -
niecz ny wy si łek. 

Sza blon sce na riu sza sta no wi za łącz nik
nr 2 do„Za sad or ga ni za cji do sko na le nia za -
wo do we go w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej”
za twier dzo nych przez ko men dan ta głów -

ne go PSP w 2016 r. Wy star czy po brać wer -
sję edy to wal ną [1] i po słu gu jąc się nią,
przed sta wić nasz po mysł. 

Zgod nie z „Za sa da mi…” do każ dych

ćwi czeń w obiek tach spo rzą dza na jest do -
ku men ta cja we dług wzo ru z za łącz ni ka
nr 2. War to prze ana li zo wać jej ele men ty
i przy kła do we tre ści po szcze gól nych punk -
tów. Do ku men ta cja zo sta ła po dzie lo -
na na dwie czę ści: pierw sza po wsta je
przed ćwi cze nia mi (plan), dru ga po ich za -
koń cze niu (oce na). 

I część – przed ćwi cze nia mi
Po czą tek nie po wi nien bu dzić wąt pli wo -

ści. Wpi su je my nu mer ko lej nych ćwi czeń
w da nym ro ku ka len da rzo wym, obok po -
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AR TUR BIN KOW SKI

Jak sprawić, by trening wspólnych działań zastępów PSP,
OSP i innych służb okazał się owocny? 

Pomocą będzie plan, który należy sporządzić
przed każdymi ćwiczeniami w danym obiekcie.

K
Zatwierdził:

………………………………………
(kierownik jednostki 
organizacyjnej Państwowej 
Straży Pożarnej
data, podpis i pieczęć)

DOKUMENTACJA ĆWICZEŃ NR ………………… /20 …

1. Na zwa i ad res miej sca/obiek tu ćwi czeń: 
Ha la pro duk cyj na fir my X, ul. ABC, Cho dzież.

2. Te mat (cel głów ny ćwi czeń): 
Współ pra ca JRG z SiŚ plu to nu CHODZIEŻ oraz spe cja li stycz ną gru pą ra tow nic twa che micz no -eko lo -
gicz ne go w sy tu acji ska że nia che micz ne go i po ża ru ha li pro duk cyj nej.

3. Ce le szcze gó ło we:
a) Współ pra ca z SGRChem-Eko z JRG Pi ła.
b) Or ga ni za cja punk tu czer pa nia wo dy od da lo ne go od miej sca dzia łań o oko ło 200 m.
c) Po da wa nie sku tecz nych prą dów ga śni czych w na tar ciu o łącz nej wy daj no ści no mi nal nej wy no szą -

cej mi ni mum 1000 dm3/min.
d) Pro wa dze nie dzia łań ga śni czych przy po mo cy SHD 21 i SD 30.
e) Zbu do wa nie bu fo ra wod ne go o łącz nej po jem no ści min. 6000 dm3.
f ) Spraw dze nie wy po sa że nia i pra wi dło we go dzia ła nia sprzę tu w jed nost kach ppoż. pod ką tem 

za dań re ali zo wa nych przez pod od dzia ły WOO.
g) Spraw dze nie go to wo ści bo jo wej pod mio tów JOP wcho dzą cych w skład plu to nu CHODZIEŻ 

w ra mach wo je wódz kie go od wo du ope ra cyj ne go.
h) Roz wi nię cie łącz no ści na te re nie ak cji, po dział na ka na ły ra tow ni czo -ga śni cze, ka nał do wo dze nia

i współ dzia ła nia – łącz ność na po zio mie tak tycz nym.
i) Pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych zgod nie z za sa da mi BHP.
j) Współ pra ca z pra cow ni ka mi funk cyj ny mi fir my.
k) Oce na pra cy KDR.

Sce na riusz çwi czeƒ – kSce na riusz çwi czeƒ – k



win na zna leźć się pie cząt ka ko men dan ta,
któ ry osta tecz nie za twier dza kom plet ną
do ku men ta cję.

Na stęp nie wpi su je my na zwę i ad res in -
sty tu cji, miej sca lub obiek tu, w któ rym zo -
sta ną prze pro wa dzo ne ćwi cze nia. War to
pa mię tać, że ko niecz ne jest wcze śniej sze
uzy ska nie zgo dy wła ści cie la na dzia ła nia
na je go te re nie. Na le ży przed sta wić mu ce -
le, ja kie chce my osią gnąć, za py tać o ocze -
ki wa nia pra cow ni ków za kła du, usta lić
prze wi dy wa ny czas za koń cze nia ćwi czeń.
Trze ba rów nież okre ślić gra ni ce in ge ren cji
w funk cjo no wa nie przed się bior stwa, spre -
cy zo wać, cze go mo że my użyć do po zo ra cji,
ostrzec, ja kie ewen tu al ne szko dy mo gą po -
wstać w trak cie na szych dzia łań.

W ru bry ce Te mat wpi su je my naj bar -
dziej ogól ny cel, ja ki za mie rza my osią gnąć.
Ce le szcze gó ło we sta no wią opis po szcze -
gól nych ele men tów ukła dan ki – eta pów
dzia ła nia i spo so bu ich prze pro wa dze nia.
Ten punkt do ku men ta cji po ka zu je, co jest
naj waż niej sze w ćwi cze niach, ja kie pra wi -
dło we wzor ce chce my utrwa lić w ra tow ni -
kach, w ich za cho wa niu. 

Opis zda rze nia to ina czej przed sta wie -
nie wy da rzeń, w wy ni ku któ rych po trzeb -
na by ła in ter wen cja SiŚ stra ży po żar nej. 

Ko lej nym eta pem jest opis za ło żeń
do ćwi czeń, w któ rych za wie ra się dzia ła -

nia zaj mu ją ce du żo cza su, nie istot ne
z punk tu re ali za cji ce lów przed się wzię cia,
np. do jazd do miej sca kon cen tra cji SiŚ 

od by wa się przed roz po czę ciem ćwi czeń.
W tym punk cie znaj dą się in for ma cje, jak
ma wy glą dać dys po no wa nie po szcze gól -
nych za stę pów, w ja ki spo sób in for ma cja
o zda rze niu wpły wa do SK KP PSP, jak bę -
dzie roz wi ja ła się sy tu acja, ja kie oko licz no -
ści za de cy du ją o ko niecz no ści uży cia
da ne go sprzę tu lub wy bra niu okre ślo nej
tak ty ki. Uspraw ni to prze bieg ćwi czeń. 

Aby przed sta wić przej rzy ście ca łość
dzia łań, na le ży ująć je w ukła dzie chro no -
lo gicz nym w ta be li – opi su je my naj waż -
niej sze punk ty prze bie gu ćwi czeń. Czas
astro no micz ny od czy tu je my z ze gar ka, na -

to miast czas ope ra cyj ny wska zy wa ny jest
przez sto per włą czo ny w mo men cie roz po -
czę cia ćwi czeń. Opis roz wo ju sy tu acji za -
wie ra wszyst kie istot ne zda rze nia na stę-
pu ją ce po so bie. Od po wied nia re ak cja (po -
żą da ne dzia ła nie) opi sa na zo sta je w „Pod -
ję tych dzia ła niach”. W ru bry ce „In ne istot ne
in for ma cje” uszcze gó ła wia się tre ści da ne -
go punk tu, za pi su je te, któ re wy kra cza ją te -
ma tycz nie po za za kres in for ma cji z po -
przed nich ko lumn.

Na stęp ny punkt przed sta wia li stę za -
stę pów z jed no stek ochro ny prze ciw po ża -
ro wej za pro szo nych do ćwi czeń, spo sób ich
alar mo wa nia oraz opis miej sca kon cen tra -
cji (je śli jest ono mniej zna ne, war to wpi sać
współ rzęd ne geo gra ficz ne). 

W ko lej nym punk cie za wie ra my in ne
istot ne in for ma cje, któ re do ty czą miej sca
ćwi czeń oraz wska zu ją spo so by dzia ła-
nia w ra zie nie ocze ki wa ne go roz wo ju 
sy tu acji.

Istot ne tre ści za wie ra ru bry ka do ty czą -
ca środ ków po zo ra cji – wy mie nio ne są
w niej środ ki, urzą dze nia nie zbęd ne pod -
czas ćwi czeń, mo wa jest rów nież o od po -
wied nim za aran żo wa niu zda rzeń.

Do do ku men ta cji się na le ży do łą czyć
szkic sy tu acyj ny te re nu ćwi czeń z lo ka li -
za cją za stę pów w fa zie do ce lo wej. Je że li
jest to za kład pra cy, to war to po pro sić wła -
ści cie la o plan bu dyn ków i te re nu – po usu -
nię ciu zbęd nych in for ma cji moż na na nieść
zna ki gra ficz ne, ko rzy sta jąc z ze sta wu „Sym -
bo li wła ści wych dla dzia łań stra ży po żar -
nych i służb ra tow ni czych” [2].
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4. Opis zda rze nia:
W ha li pro duk cyj nej fir my X w Cho dzie ży na pod ło dze zo sta ła roz la na sub stan cja, któ ra po wo du je

trud no ści w od dy cha niu. Prze pro wa dzo no ewa ku ację pra cow ni ków do miej sca zbiór ki. Je den z nich nie
wy łą czył (nie za bez pie czył) ma szy ny, wsku tek cze go do szło do jej prze grza nia i za pa le nia. Za dy mie niu
ule gła ca ła ha la, po żar roz wi ja się tak dy na micz nie, że ogień prze bi ja się przez dach. Po prze li cze niu ewa -
ku owa nych sta je się ja sne, że jed na oso ba nie do tar ła na miej sce zbiór ki – oka zu je się, że zo sta ła przy -
gnie cio na cięż kim ele men tem.

5. Za ło że nie do ćwi czeń:
O godz. 14.45 roz po czy na się dys po no wa nie SiŚ do miej sca kon cen tra cji (KP PSP Cho dzież).

O godz. 15.40 na plac KP przy by wa za stęp roz po zna nia z SLRRChem z JRG 1 Pi ła. Oko ło godz. 15.45 do SK
KP PSP w Cho dzie ży wpły wa in for ma cja o po ża rze ha li pro duk cyj nej fir my X. Do dzia łań zo sta ją za dys -
po no wa ne SiŚ JRG Cho dzież. Na miej scu KDR zo sta je po in for mo wa ny o przy czy nach ewa ku acji – roz la -
niu du szą cej sub stan cji. Na miej sce zda rze nia zo sta je za dys po no wa ny ofi cer ope ra cyj ny oraz
SGRChem-Eko. Oko ło godz. 16.00 KDR zgła sza po trze bę uży cia SiŚ plu to nu WOO. SK KP PSP w Cho dzie -
ży in for mu je do wód cę plu to nu CHODZIEŻ o ko niecz no ści pod ję cia dzia łań ga śni czych z po wo du po ża -
ru ha li pro duk cyj nej.

Omó wie nie ćwi czeń w wa run kach po lo wych z użyciem ścieralnego flamastra
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W na stęp nej ru bry ce na le ży wy pi sać
wszyst kie oso by funk cyj ne za an ga żo wa -
ne w przed się wzię cie. Cza sem war to, by
KDR-em zo stał kie row nik ćwi czeń – po mo -
że to zwe ry fi ko wać moż li wość re ali za cji za -
ło żeń. On też naj le piej wie, ja kie ce le chce
osią gnąć i w ja ki spo sób moż na to zro bić.

Na tym punk cie koń czy się pierw sza
część do ku men ta cji.

II część – po za koń cze niu 
ćwi czeń
Dru gą część wy peł nia się po zre ali -

zo wa niu przed się wzię cia. Uwzględ nia my
wszyst kie uwa gi, wnio ski, któ re na su nę ły
się w cza sie ćwi czeń. Nie oce nio na bę dzie
po moc roz jem ców, któ rzy przy glą da li się
wy ko ny wa nym za da niom na przy dzie lo -
nych sta no wi skach. Waż ne jest to, aby nie
sku piać się wy łącz nie na błę dach, ale do -
strze gać rów nież po zy tyw ne za cho wa nia,
na wet nie wiel kie po stę py. Po moc ne w wy -
peł nie niu tej czę ści bę dzie od nie sie nie się
do ce lów szcze gó ło wych.

Ze wzglę du na to, że mo że my dość wni -
kli wie po znać obiekt przy oka zji roz wi nię -
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Czas astro -
no micz ny

Czas ope ra -
cyj ny

Opis rozwoju 
sytuacji

Podjęte działania Inne istotne informacje

14.45 0:00
dysponowanie SiŚ do miejsca
koncentracji

jazda niealarmowa

15.00 0:15
część teoretyczna – zapoznanie ze
strukturą i zadaniami WOO

15.45 1:00
do SK KP PSP w Chodzieży wpływa
informacja o pożarze hali produkcyjnej
firmy X

zadysponowane SiŚ JRG Chodzież
rozpoczęcie ćwiczeń

jazda niealarmowa

15.50 1:05
dojazd SiŚ z JRG;
pożar rozwija się swobodnie; po ewakuacji
okazuje się że brakuje jednej osoby

rozwinięcie gaśnicze do wnętrza hali
oraz poszukiwanie zaginionej osoby

15.55 1:10
KDR zostaje poinformowany 
przez kierownika firmy o przyczynach
ewakuacji – rozlanie duszącej substancji

KDR zgłasza zapotrzebowanie
na SLRRChem

dysponowanie oficera operacyjnego 
oraz SLRRChem

16.00 1:15
osoba odnaleziona, trwa jej ewakuacja;
pożar rozwinął się i przebija na dach,
potrzeba więcej SiŚ

dysponowanie plutonu CHODZIEŻ jazda niealarmowa

16.10 1:25
osoba poszkodowana na zewnątrz
(aplikacyjnie przekazana ZRM);
pożar rozwija się

trwa akcja gaśnicza; podział terenu akcji
na trzy odcinki bojowe: OB1 I rzut, OB2
pluton CHODZIEŻ, OB3 SLRRChem

pluton CHODZIEŻ buduje zasilanie
przy pobliskim stawie, wprowadza dwie
linie w natarciu;
wspólnie z zastępem SLRRChem działają
dwie roty z OSP Budzyń

17.40 1:55
lokalizacja pożaru; 
substancja zidentyfikowana

utrzymanie założonego wydatku wody
przez min. 15 min

17.55 2:10 ugaszenie pożaru zakończenie ćwiczeń

6. Planowane siły i środki:

Inne podmioty, których udział jest planowany w ćwiczeniach:  aplikacyjnie Policja i ZRM
Sposób alarmowania sił i środków: selektywnie lub poprzez SMS
Punkty koncentracji: plac KP PSP w Chodzieży

L.p. Jednostka Pojazd / sprzęt
Obsada

osobowa
Nr operacyjny

1 JRG Piła SLRRChem 4 551-61

2 JRG  Chodzież GBA  2,5/25 Pr250 4 401-22

3 JRG  Chodzież GCBA 5/32 2 401-25

4 itd.

Istotne uwagi dotyczące prowadzenia ćwiczeń (warunki terenowe, sposób zaopatrzenia wodnego,
występujące zagrożenia, środki ochrony ratowników, zabezpieczenie medyczne itp.): 
• Drogi dojazdowe w miejscu ćwiczeń utwardzone. Możliwość objechania obu hal przez samochody

pożarnicze.
• Przejazd do PCW tylko przez wyznaczoną bramę po uzgodnieniu z pracownikiem firmy X.
• Zaopatrzenie wodne: OB1 w 1 fazie zasilanie z hydrantu, w 2 fazie zasilanie z magistrali. OB2 –

przepompowywanie ze stawu do zbiornika, przetłaczanie między samochodami.
• Jazda do punktu koncentracji oraz do miejsca ćwiczeń niealarmowa. 
• Środki ochrony osobistej ratowników dostosowane do wykonywanych zadań.
• Zabezpieczenie medyczne: ratownicy KSRG (wyposażeni w torbę medyczną R1).
• Ze względu na niewielkie oddalenie miejsca ćwiczeń od JRG (1 km) w razie konieczności podjęcia

realnych działań zadysponowane zostaną SiŚ I rzutu (z możliwością wymiany GCBA 5/32 na GBA 2,5/16
w siedzibie JRG). GBA 2,5/25Pr pozostaje cały czas zatankowany do pełna.



cia bo jo we go, si łą rze czy spraw -
dza my przy go to wa nie za kła du,
na wy pa dek gdy by ko niecz ne by ło
pro wa dze nie w nim re al nych dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych. To rów -
nież do bry mo ment na skon tro-
lo wa nie re ak cji pra cow ni ków na
nie bez pie czeń stwo, do strze że nie
nie pra wi dło wo ści i wska za nie roz -
wią zań. 

Kie dy już za koń czy my ćwi cze -
nia i opi sze my wszyst kie uwa gi, bę -
dzie my mo gli z du mą i sa tys fak cją
przy pie czę to wać wy si łek wło żo ny
w przy go to wa nie przed się wzię cia
i do ty czą cej go do ku men ta cji, skła -
da jąc pod nią pod pis.

mł. kpt. Ar tur Bin kow ski 
jest na czel ni kiem Wy dzia łu 

Ope ra cyj no -Szko le nio we go KP PSP
w Cho dzie ̋ y

Przy pi sy
[1] Sza blon sce na riu sza ćwi czeń do po bra nia ze stro ny:
www.straz.gov.pl/do wn lo ad/2729.docx.
[2] Sym bo le wła ści we dla dzia łań stra ży po żar nych i służb
ra tow ni czych, https://www. straz. gov. pl/da ta/other/sym -
bo le_psp.pdf.

7. Sposoby i środki pozoracji:
• Zadymiarka z KP PSP na hali produkcyjnej.
• Fantom przygnieciony ciężkim regałem (uzgodnić z przedstawicielem firmy).
• Domestos + kuweta.
• 4 ubrania ćwiczebne typu 3 (Tychem).

Przy kła do wy szkic sytuacyjny terenu ćwiczeń z rozwinięciem bojowym

REKLAMA



of nij my się w za mierz chłą prze -
szłość i od twórz my ry tu ały rol ni -
cze, obej mu ją ce czyn no ści od

zżę cia tra wy do skła do wa nia jej ja ko sia na
oraz od żniw do uzy ska nia czy ste go ziar na. 

Pierw sze by ły sia no ko sy. Ich czas wy zna -
cza ła moż li wo ść wej ścia na po le i wy su sze -
nia sia na. Sie cze nie tra wy, gdy wo da by ła
po kost ki, nie mia ło sen su. Sko szo ną tra wę
roz rzu ca no na zie mi gra bia mi lub wi deł ka -
mi, po tem kil ka ra zy prze wra ca no. Już 
pod su szo ną, gdy mia ło się na deszcz, ze sta -
wia no w kop ki, że by nie za mo kła – ina czej
deszcz przy bi jał ją do zie mi i za czy na ła ple -
śnieć. Po roz rzu ce niu i wy su sze niu znów ze -
sta wia no ją w kop ki, wresz cie zwo żo no
na sto gi lub pod bro gi, czy li sto gi z da chem.
Ca ła sztu ka po le ga ła na tym, by sia no do su -
szyć ze sta nu zie lo no ści, gdyż ina czej mia ło
skłon ność do sa mo na grze wa nia się i sa mo -
za pa le nia. 

Dru gie w ko lej no ści by ły żni wa. Za czy na -
ły się z koń cem czerw ca, a ich roz kwit przy -

pa dał na pierw szą po ło wę lip ca. Wszyst ko
dzia ło się zgod nie z przy sło wiem: Pio tra,
Paw ła, Wi ta – usy cha ko rzeń ży ta. Na le ża ło się
sprę żać z pra ca mi po lo wy mi, bo gdy zbo że
w kło sach za bar dzo doj rza ło, koś ba i ko lej -
ne czyn no ści mo gły wy trząść na zie mię
znacz ną część ziar na. Ko szo no: ko sa mi, ko -
siar ka mi, żni wiar ka mi, sno po wią zał ka mi
i gdzie nie gdzie – kom baj na mi. 

Sko szo ne zbo że wią za no w snop ki, a jak
uciąż li wa by ła to pra ca, świad czą usta wicz -
ne pro ble my z za spo ko je niem wiej skie go
gło du sznur ka do sno po wią za łek, zwłasz cza
w re gio nach przo du ją cych tech nicz nie. 
Bo ma szy ny by ły do stęp ne, choć zwy kle się
na nie cze ka ło. Ale bez sznur ka peł ni ły ro lę
żni wia rek: ściąć i zo sta wić por cję sło my
z ziar nem, niech so bie wią żą. Na wia sem mó -
wiąc, to był naj wyż szy szczyt nie wy dol no ści
so cja li zmu, a za ra zem te goż sys te mu sym -
bol: za pew nia nie, że sznur ka nie za brak nie,
bo pro duk cja idzie peł ną pa rą, przy oczy wi -
stym nie do star cza niu naj bar dziej po trze bu -

ją cym. Ge ne ral nie sznur ka w cza sie żniw nie
by ło, a jak był, to się rwał. Ale lep szy był na -
wet rwą cy się niż ża den, bo cho dzi ło o to, by
unik nąć wią za nia ty się cy po wró seł. 

Czy sznu rek był, czy nie, tra dy cyj nie ze -
sta wia no zbo że w kop ki, że by bez piecz nie
do schło i – jak to się mó wi ło – „nie za ro sia -
ło”, czy li nie na wil gło w kło sach od desz czu.
Bo gdy tak się sta ło, był pro blem – za czy na -
ło ro snąć w kło sach. 

Po tem na stę po wa ła zwóz ka zbo ża z pól
do sto dół lub na ster ty – a pra wi dło we uło -
że nie ster ty sta no wi ło nie mal dzie dzi nę
sztu ki. 

Wszyst ko to by ło bar dzo ma low ni cze.
Lud ne wsie, za ję te ko sze niem, wią za niem,
ze sta wia niem, zwóz ką. Ter kot ko sia rek, żół -
te ła py żni wia rek, rzę dy ko pek, ma ją cych na -
wet re gio nal ne kształ ty, wi dły do snop ków,
fu ra prze wró co na po śród ogól nej ra do ści
i smak ja błek – pa pie ró wek. 

Po tem przy cho dzi ła młoc ka – by wa ło, że
roz cią gnię ta w cza sie na je sień i zi mę. Już nie
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mówi my o ce pach ręcz nych i kie ra tach na -
pę dza nych koń mi, te wy szły z użyt ku tuż
po woj nie. Wy par ły je znacz nie wy daj niej sze,
wy ją ce ma szy ny, czy li młoc kar nie, co ozna -
cza ło sa me pro ble my po ża ro we, bo do ich
na pę du sto so wa no sil ni ki i pa sy trans mi syj -
ne. Zwy kle młoc kar nia sta ła w sto do le, gdzie
z są sie ków zrzu ca no na nią snop ki. Na po -
dwór ku sta ła ma szy na na pę dza ją ca: pa ro wa
(tak!), spa li no wa lub elek trycz na. Cza sa mi
był to trak tor z za mon to wa nym ko łem na pę -
do wym do pa sa trans mi syj ne go. Do te go
sło ma, ple wy, kurz, iskry, na grza ne po -
wierzch nie – młoc ka by ła po ża ro wo groź na,
więc jej or ga ni za cję re gu lo wa no prze pi sa mi.
Re gu la cje te obo wią zu ją do dziś, ja ko prze -
pis mar twy, bo nie ma już młoc kar ni, a mo -
to rów do nich nie uświad czy się na wet
w mu ze ach. Ale po ko le nie, dwa te mu moż -
na by ło na po tkać oka zy pro duk cji jesz cze
z cza sów za bo rów, np. jed no tło ko we. 

Młoc kar nia wy plu wa ła z sie bie sło mę,
któ rą od bie ra no w wiel kie po wró sła i wią za -

no w po kaź ne snop ki. Snop ki te ze sta wia no
w ster ty, zwy kle za sto do łą. Oczy wi ście by ło
też ziar no, od ra zu od sia ne od na sion 
chwa stów – wy ła py wa no je w wor ki. Pra ca
przy młoc ce wy ma ga ła za an ga żo wa nia co
naj mniej cze rech osób: jed na po da wa ła
snop ki na ma szy nę, dru ga roz ci na ła po wró -
sła lub sznur ki i wpusz cza ła zbo że w ma szy -
nę, trze cia od bie ra ła sło mę, czwar ta pil-
no wa ła wor ków z ziar nem i je śli nie by ło mo -
tor ni cze go (już pią tej oso by), zaj mo wa ła się
pra wi dło wym dzia ła niem na pę du. Wszę dzie
gro zi ło re al ne nie bez pie czeń stwo urwa nia
rę ki lub na dzia nia ko goś na wi dły. 

Ten spo sób dzia ła nia, a wła ści wie ry tu ał,
po wo do wał istot ne zwięk sze nie za gro że nia
po ża ro we go wsi na kil ka spo so bów. Opi sa -
ne wy żej ma ni pu la cje z uży ciem ma szyn
mo gły się skoń czyć po ża ra mi w wy ni ku tar -
cia, za pró sze nia ognia przez ma szy nę lub
któ re goś z pa lą cych ty toń ro bot ni ków 
– prze cież ca ła mę ska po pu la cja pa li ła. 

Wpro wa dzo no elek try fi ka cję wsi w ce lu
jej oświe tle nia, ale nie prze wi du jąc uży wa -
nia ma szyn elek trycz nych, więc prze cią że nia
nie by ły rzad ko ścią, a stan tech nicz ny prze -
wo dów, rów nież mo bil nych, by wał fa tal ny.
Sta wia no ster ty nie mal przy le ga ją ce do za -
bu do wy, któ ra już sa ma z sie bie rzad ko speł -
nia ła ele men tar ne wy ma ga nia prze pi sów
prze ciw po ża ro wych. W efek cie na wet bez
udzia łu czło wie ka nie szczę ście mo gło być
cał ko wi te – je den pio run pa lił ca łą wieś
z przy le gło ścia mi, a ster ty sło my, sia na czy
nie wy młó co ne go zbo ża przy czy nia ły się
do te go w trój na sób, ja ko nie moż li we do
uga sze nia źró dła ogni lot nych. 

To, za wy jąt kiem gdzie nie gdzie sia na,
prze szłość. Na stą pił roz wój tech ni ki. Część
za gro żeń dzię ki te mu ode szła w nie byt wraz
z pra daw ną agro kul tu rą. Ale z no wy mi tech -
ni ka mi przy szły no we nie bez pie czeń stwa. 

No wo ści pod każ dym 
wzglę dem
Czy nie by ło kie dyś kom baj nów? Ależ by -

ły! Na le ża ły do SKR-ów (spół dziel ni kó łek rol -
ni czych). Za pi sy wa no się na nie, uży wa no
zna jo mo ści i wpły wów, pod ku py wa no ope -
ra to rów, któ rzy, by wa ło, pod wpły wem zmę -
cze nia i środ ków do pin gu ją cych do wy daj -
niej szej pra cy sko si li i wy młó ci li nie to, co
trze ba, np. dwa hek ta ry ziem nia ków czy ja -
kiś mło dy sad, co zresz tą prze szło do tek stu
kil ku zgrab nych, po pu lar nych pio se nek.
Na wiel kich po lach kom baj ny ko si ły dzień
i noc, na ma łych zresz tą też, z ry zy kiem

uszko dze nia sprzę tu, przy czym pan kom -
baj ni sta bez pa pie ro sa był zja wi skiem rów -
nie rzad kim, jak bia ły kruk. 

Cze mu ich tak po żą da no? 
Bo tra dy cja tra dy cją, ale kom bajn skra cał

ca ły kil ku ty go dnio wy pro ces żniw no -omło -
to wy do jed no ra zo wej kil ku go dzin nej czyn -
no ści. A po tem wy star czy ło pod sta wić wóz
i wy sy py wał ziar no, któ re na le ża ło tyl ko do -
su szyć (w tym cza sie od peł za ły z nie go ro ba -
ki). Co waż ne, zbo że mo gło cze kać dłu żej
na pniu na kom bajn niż na koś by z ko niecz -
no ścią wią za nia snop ków – kom bajn też wy -
trzą sał część ziar na w mo men cie ko sze nia,
ale już nie na zie mię, tyl ko do wła snych cze -
lu ści. 

Kom baj ny z daw nych lat sa me w so bie
nio sły pro blem pal no ści, ja ko in te gral ną
część. Uży wa ne z bez li to sną in ten syw no ścią,
bez czysz cze nia, sma ro wa nia i kon ser wa cji
Vi stu le i Bi zo ny pło nę ły w naj go ręt szym cza -
sie żniw, więc pod przy mu sem prze pi sów
wy po sa ża no je w ga śni ce. By wa ło, że stra ża -
cy ga nia li za kom baj na mi po po lach, że by
spraw dzić, czy ga śni ce są i czy ich stan tech -
nicz ny da je moż li wość sku tecz ne go uży cia.
Zda rza ły się przy pad ki prób uciecz ki: kom -
baj nem!

Z cza sem we szły do użyt ku lep sze mo de -
le ma szyn, ob słu gi wa ne z więk szą kul tu rą
tech nicz ną. Jak to po jaz dy, mu szą mieć du -
że ga śni ce, po ża ry ich zda rza ją się, jed nak
nie są pla gą. 

Ale za gro że nie po ża ro we zwią za ne z om-
ło ta mi z uwa gi na upo wszech nie nie ła twych
do kom baj no wa nia mo no kul tur rów nież
w śred nich go spo dar stwach rol nych usta ło.
Sie je się zbo że, przy jeż dża kom bajn – i to
wszyst ko. Zo sta je jed nak za gro że nie po -
żniw ne, w po sta ci stert. 

Po cząt ko wo ma szy ny do be lo wa nia sło -
my po kom baj no wej zbi ja ły ją w kost ki wią -
za ne sznur kiem (po upad ku so cja li zmu
pro ble my ze sznur kiem usta ły jak rę ką od -
jął), o wy mia rach spo sob nych do ręcz nej ob -
słu gi. To ode szło w nie byt i obec nie sło mę
ro lu je się w wiel kie i cięż kie wal ce (ba lo ty),
do któ rych zwóz ki trze ba uży wać wóz ków
wi dło wych. 

Ba lo ty zwo zi się jak naj bli żej do mostw
i… Wła śnie, tu tkwi pro blem. Bo za bli sko nie
moż na, gdyż na dal są ni czym in nym, jak sło -
mą. Prze pi sy do ty czą ce stert do ty czą ich jak
naj bar dziej za sad nie. 

Więk sza re wo lu cja do tknę ła sia na. 
Co praw da po stę pu je się z nim rów nież

w spo sób tra dy cyj ny, tyl ko pro ces prze wra -
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ca nia i gra bie nia się zme cha ni zo wał, ale…
Sia no do tknę ło be lo wa nie w ta ki sam spo -
sób, jak sło mę. I skła do wa nia sia na do ty czą
iden tycz ne prze pi sy prze ciw po ża ro we, co
stert sło my. To jed nak nie wszyst ko. Po ja wił
się no wy pro dukt po cho dze nia tra wia ste go,
mia no wi cie sia no ki szon ka. 

Ki szon ki ja ko ta kie to w rol nic twie nic no -
we go. Swe go cza su na ma wia no rol ni ków
do ko pa nia do łów, be to no wa nia ich i ro bie -
nia ki szo nek z zie le ni ny. Jak czło wiek zja da
ki szo ne ogór ki, tak kro wy mo gą jeść ki szo -
ne coś. Ki szon ki sta ły się fe ty szem, po dob nie
jak dla Ły sen ki w Ro sji har to wa nie zbo ża po -
przez wy sie wa nie go w śnieg. Z my ślą o ich
pro duk cji w wiel kiej ska li spro wa dzo no zza
wschod niej gra ni cy ro śli nę wy jąt ko wo szyb -
ko ro sną cą, od por ną i plen ną, mia no wi cie
barszcz So snow skie go. Czy ste drań stwo,
któ re pa rzy tak moc no, że na wet od dy cha -
nie w je go po bli żu jest nie bez piecz ne. I kro -
wy ja koś w tym nie gu stu ją, a jak już je dzą,
to do bre go mle ka nie da ją…

Ki szon ki nie przy ję ły się rol nic twie in dy -
wi du al nym. Co in ne go w PGR-ach (pań -
stwo wych go spo dar stwach rol nych). Cał -
kiem nie daw ny mi cza sy ob my ślo no spo sób
na po łą cze nie sia na i ki szon ki w jed nym, co
z ro ku na rok zy sku je co raz więk szą po pu lar -
ność. Mia no wi cie gdy sko szo ną tra wę się
zro lu je i owi nie fo lią, to ona so bie w środ ku
ki śnie. Oczy wi ście każ de mu co nie co obe -
zna ne mu z po ża ra mi sto gów sia na mu si
w tym miej scu za pa lić się gło wie czer wo -
na lamp ka: a co z sa mo na grze wa niem? 

Pro blem ten, mo że nie we wszyst kich
przy pad kach, ale w więk szo ści, spryt nie roz -
wią zu je się sam. W uprosz cze niu wy glą da to
tak. Przy zwy czaj nym su sze niu tra wy wo da
od pa ro wu je. Gdy jed nak jej część po zo sta -
nie, wy star cza do uru cho mie nia pro ce sów
gnil nych z sa mo na grze wa niem, na to miast
przez wcze śniej sze od pa ro wa nie jest jej
za ma ło dla ode bra nia cie pła. Dla te go pro -
ces sa mo na grze wa nia na pę dza się aż do za -
pa le nia. Przez brak od pro wa dza nia wo dy
z ba lo tu, co unie moż li wia fo lia, je go za war -
tość po zo sta je w sta nie sta le wil got nym
na ty le, by na pro ce sy gnil no -fer men ta cyj ne
dzia łać chło dzą co. Ale… cza sa mi sia no ki -
szon ka się pa li. Czyż by sa ma z sie bie?

Z pal no ścią sia no ki szon ki był pro blem.
Sko ro nie by ła sia nem, to uzna wa no, że prze -
pi sy do ty czą ce sto gów nie od no szą się
do niej. Oka za ło się, że na le ży ją trak to wać
ja ko ma te riał pal ny, bo wo da z niej cią gle od -
pa ro wu je, aż do wy su sze nia. Za tem czy sło -

ma, czy sia no, czy sia no ki szon ka – wszyst ko
jest pal nym pło dem rol nym i ja ko ta ki pod -
le ga prze pi som do ty czą cym stert i sto gów. 

Prze pi sy [1]
W prze pi sach ist nie je od ręb ny roz dział,

na zwa ny bar dzo wy mow nie: Za bez pie cze nie
prze ciw po ża ro we zbio ru, trans por tu i skła do -
wa nia pal nych pło dów rol nych. Nie jest dłu -
gi. W cią gu 60 lat sto so wa nia i po pra wia nia
z jed nej stro ny ukształ to wał się na spo sób
zdro wo roz sąd ko wy, a z dru giej da je kil ka
pre cy zyj nych wska zó wek, co ro bić, a cze go
nie. Uzu peł nia ją go zlo ka li zo wa ne w nie co
in nych miej scach roz po rzą dze nia na ka zy
wy po sa że nia w pod ręcz ny sprzęt ga śni czy
i za ka zy ga ra żo wa nia po jaz dów sil ni ko wych
w miej scach do te go nie prze zna czo nych.
W su mie nie wy my ślo no ni cze go na wy rost,
wszel kie na ka zy i za ka zy wy ni ka ją z prak ty -
ki, a przy tym zro bio no na praw dę wie le, by
ła two by ło je za sto so wać.

Wy ma ga nia ogól ne
Pod czas zbio ru, trans por tu i skła do wa nia

pło dów rol nych na le ży:
1) sto so wać wska za nia po da ne w in struk -

cjach ob słu gi przy eks plo ata cji ma szyn rol ni -
czych i in nych z na pę dem,

2) sto so wać sil ni ki elek trycz ne o od po -
wied nim do wa run ków pra cy stop niu ochro -
ny; mi ni mal na od le głość ukła du na pę do we go
od stert, sto gów i bu dyn ków o kon struk cji pal -
nej po win na wy no sić 5 m,

3) usta wiać sil ni ki spa li no we na pod ło żu
nie pal nym, w od le gło ści co naj mniej 10 m
od stert, sto gów lub bu dyn ków o kon struk cji
pal nej,

4) za bez pie czać urzą dze nia wy de cho we
sil ni ków spa li no wych przed wy lo tem iskier,

5) za pew nić moż li wość ewa ku acji lu dzi
i sprzę tu,

6) prze cho wy wać nie zbęd ne ma te ria ły
pęd ne, w ilo ści nie prze kra cza ją cej do bo we go
za po trze bo wa nia, w za mknię tych nie tłu ką -
cych się na czy niach, w od le gło ści co naj -
mniej 10 m od punk tu omło to we go i miejsc
wy stę po wa nia pal nych pło dów rol nych,

7) wy po sa żyć miej sca omło tów, ster to wa -
nia i kom baj no wa nia w ga śni ce oraz w ra zie
po trze by w sprzęt słu żą cy do wy kony wa nia
pa sów ogra ni cza ją cych roz prze strze nia nie się
po ża ru.

Za uważ my, że je śli cho dzi o ogól ne wska -
za nia bez pie czeń stwa, prze pis po da je za le -
d wie dwie ła twe do za pa mię ta nia od le -
gło ści: 5 m i 10 m. Ja ko za bez pie cze nie prac

pro po nu je się uży cie pro ste go sprzę tu rol ni -
cze go – prze cież moż na ob je chać miej sce
po ża ru gle bo gry zar ką, płu giem, a na wet
bro na mi i mieć za ła twio ny pro blem roz prze -
strze nie nia się ognia po zie mi. Prze trzy my -
wa nie du żych ilo ści ro py to pro sze nie się
o bar dzo in ten syw ny po żar – jak za brak nie,
moż na do nieść wię cej. 

Da lej są wska za nia co do uży wa nia ty to -
niu i otwar te go ognia. I znów ma my ła twe
do za pa mię ta nia od le gło ści, tu dzież za ka zy:
do bez względ ne go prze strze ga nia. 

Pa le nie ty to niu przy ob słu dze sprzę tu, ma -
szyn i po jaz dów pod czas zbio rów pal nych 
pło dów rol nych oraz ich trans por tu jest za bro -
nio ne.

Uży wa nie otwar te go ognia i pa le nie ty to -
niu w od le gło ści mniej szej niż 10 m od miej sca
omło tów i miejsc wy stę po wa nia pal nych pło -
dów rol nych jest za bro nio ne.

Pod ręcz ny sprzęt ga śni czy [2]
Miej sce omło tów po win no być przy go -

to wa ne do ga sze nia ewen tu al ne go po ża ru.
Za tem mu si być wy po sa żo ne w ga śni ce.
Zgod nie z prze pi sa mi na każ de 100 m2 po -
wierzch ni po win no przy pa dać 2 kg lub
3 dm3 środ ka ga śni cze go. Je śli więc po -
wierzch nia omło tów (ster ty oraz miej sce,
gdzie stoją przez ma szy ny) zaj mu je 300 m2

(10 m x 30 m), to trze ba mieć ga śni cę o po -
jem no ści co naj mniej 6 kg prosz ku ABC lub
9 l roz two ru ga śni cze go w ga śni cy pły no wej
(pia no wej). 

Po nad to na le ży (…) za pew nić po jem nik
z wo dą o ob ję to ści co naj mniej 200 dm3, przy -
go to wa ny do wy ko rzy sta nia w ce lach ga śni -
czych z uży ciem wia dra lub w in ny rów no -
rzęd ny spo sób.

Wiel ko ści stert, sto gów 
i bro gów
Prze pi sy wiel ko ścio wo -od le gło ścio we to

kom pro mis mię dzy po ten cjal ny mi stra ta mi
a wy go dą. Nie war to dla niej po świę cać bez -
pie czeń stwa – na si przod ko wie prze ko na li
się o tym w ty sięcz nych po ża rach, nisz czą -
cych wszyst ko, cze go się do ro bi li. Z tych po -
wo dów uło ży li sro gie prze pi sy, na po trze by
na szych cza sów zła go dzo ne do po niż szej
po sta ci. 

Stre fa po ża ro wa ster ty, sto gu lub bro gu
z pal ny mi pro duk ta mi ro ślin ny mi nie prze kra -
cza po wierzch ni 1000 m2 lub ku ba tu ry 5000 m3.

Przy usta wia niu stert, sto gów i bro gów na -
le ży za cho wać co naj mniej na stę pu ją ce od le -
gło ści:
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1) od bu dyn ków wy ko na nych z ma te ria -
łów:

a) pal nych – 30 m,
b) nie pal nych i o po kry ciu co naj mniej trud -

no za pal nym – 20 m,
2) od dróg pu blicz nych i to rów ko le jo -

wych – 30 m,
3) od dróg we wnętrz nych i od gra ni cy

dział ki – 10 m;
4) od urzą dzeń i prze wo dów li nii elek trycz -

nych wy so kie go na pię cia – 30 m,
5) od la sów i te re nów za le sio nych – 100 m;
6) mię dzy ster ta mi, sto ga mi i bro ga mi sta -

no wią cy mi od ręb ne stre fy po ża ro we – 30 m.
O ile jesz cze ja ko ta ko (zwłasz cza pod

groź bą man da tu) pa mię ta się o od le gło -
ściach, to już cał ko wi cie po mi ja się to: 

Wo kół stert, sto gów i bro gów na le ży wy ko -
nać i utrzy mać po wierzch nię o sze ro ko ści co
naj mniej 2 m w od le gło ści 3 m od ich ob ry su
po zba wio ną ma te ria łów pal nych.

Jest też prze pis do ty czą cy wła ści wo ści
sia na. Brzmi ogól nie, ale naj pro ściej by ło go
sto so wać, wkła da jąc rę kę w stóg aż po pa -
chę. Je śli czuć by ło cie pło, to stóg nada wał
się do na tych mia sto wej roz biór ki. Ale cie pło
by wa złud ne. Więc chwy ta no garść sia na i je
skrę ca no. Je śli się nie roz krę ca ło, to zna czy -

ło, że jest nie do su szo ne, co de mon stro wał
wą sa ty oby wa tel stra żak w cza sie fil mów in -
struk ta żo wych dla rol ni ków. 

Pro duk ty ro ślin ne na le ży skła do wać w spo -
sób unie moż li wia ją cy ich sa mo za pa le nie.
W przy pad ku ko niecz no ści skła do wa nia pro -
duk tów nie do su szo nych na le ży okre so wo
spraw dzać ich tem pe ra tu rę.

Sta łym ele men tem go spo dar ki wiej skiej
by ło wy pa la nie ścier nisk i róż nych nie użyt -
ków. Pro blem ten nie ist niał, gdy zie mia 
by ła eks plo ato wa na rol ni czo w spo sób 
in ten syw ny. By wa ło prze cież, że le d wie
zwie zio no zbo ża, a już wy pa sa no kro wy
w świe żo uro słej zie le ni nie. Nie ste ty, do stęp
do za pa łek dla mło dzie ży koń czył się fa tal -
nie. Po wsta ły za kaz, obo wią zu ją cy do dziś,
brzmi: 

Wy pa la nie sło my i po zo sta ło ści ro ślin nych
na po lach jest za bro nio ne.

Ga ra żo wa nie po jaz dów sil ni ko wych [3]
W wa run kach wiej skich za wsze brak

miej sca na wszyst ko, co się po sia da.
W związ ku z tym róż ne po jaz dy sil ni ko we
czę sto są prze cho wy wa ne (ga ra żo wa ne)
w miej scach przy pad ko wych, aby tyl ko za -
da szo nych, czę sto ze skut ka mi tra gicz ny mi.

Prze pi sy w tym za kre sie są jed no znacz ne.
Za bro nio ne jest (…) ga ra żo wa nie po jaz dów
sil ni ko wych w obiek tach i po miesz cze niach
nie prze zna czo nych do te go ce lu, je że li nie
opróż nio no zbior ni ka pa li wa po jaz du i nie
odłą czo no na sta łe za si la nia aku mu la to ro we -
go po jaz du.

Nie wy star czy przy tym na zwać szo py lub
sto do ły ga ra żem. Obiekt lub po miesz cze nie
prze zna czo ne do ga ra żo wa nia po jaz dów sil -
ni ko wych to ga ra że w ro zu mie niu prze pi -
sów tech nicz no -bu dow la nych i wy ma gań
w nich za war tych. 

Je śli jed nak zbior nik po jaz du opróż ni się
z pa li wa, a aku mu la tor odłą czy (a naj le piej
dla aku mu la to ra – wyj mie i za nie sie do
ogrze wa ne go po miesz cze nia), moż na ta ki
po jazd trzy mać w do wol nym miej scu. 

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

Przy pi sy
[1] O ile w tre ści pod roz dzia łu nie za zna czo no ina czej, zgod -
nie z §§ 41-43 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie
ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów
bu dow la nych i te re nów (DzU nr 109, poz. 719 ze zm.)
[2] § 32 roz po rzą dze nia jw.
[3] § 4 ust. 1 pkt 3 roz po rzą dze nia jw.
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deą dzia łal no ści mło dzie żo wych dru żyn
po żar ni czych (MDP) jest po sze rza nie wie -
dzy na te ma ty bez pie czeń stwa, ochro ny

prze ciw po ża ro wej, roz wi ja nie spraw no ści fi -
zycz nej i umie jęt no ści z za kre su pierw szej
po mo cy. Do bry po mysł na zwień cze nie ca -
ło rocz nej pra cy dru ży ny to udział w let nim
obo zie szko le nio wo -wy po czyn ko wym.

Lo ka li za cja, ka dra, pro gram
Je śli cho dzi o lo ka li za cję, ma my do wy -

bo ru co naj mniej dwie moż li wo ści. Pierw sza
to wy na jem ośrod ka wy po czyn ko we go, któ -
ry za pew ni za kwa te ro wa nie i wy ży wie -
nie – or ga ni za tor bę dzie mógł sku pić się
tyl ko na przy go to wa niu od po wied nie go
pro gra mu dla uczest ni ków. Dru ga moż li -
wość – trud niej sza – to przy go to wa nie obo -
zu pod na mio ta mi. Oso bi ście bę dę go rą co
za chę cał do wy bo ru dru giej opcji. Ta for ma
szko le nia i wy po czyn ku da je moż li wość 
po ka za nia mło dym lu dziom za sad i re guł,
do któ rych nie są przy zwy cza je ni w co dzien -
nym ży ciu. Nie jed no krot nie za da nia, któ re są
im przy dzie la ne, wy ko nu ją po raz pierw szy.

Pla nu jąc do bór ka dry pe da go gicz nej,
trze ba pa mię tać, że mu si my zna leźć opie-
ku nów w licz bie od po wied niej do licz by
uczest ni ków. Wśród nich po win ni się zna leźć
wy cho waw cy, kie row nik wy po czyn ku, in -
struk to rzy pro wa dzą cy za ję cia i ka dra po -
moc ni cza. Do brym roz wią za niem jest roz-
dzie le nie obo wiąz ków, w szcze gól no ści po -
mię dzy wy cho waw ców, któ rzy od po wia da -
ją za uczest ni ków, oraz ka drę po moc ni czą,
od po wia da ją cą za przy go to wa nie, or ga ni za -
cję i prze bieg za jęć pro gra mo wych. 

Pro gram szko le nia to je den z waż niej -
szych ele men tów or ga ni za cji obo zu. Oczy -
wi ście wie le osób mo że się ze mną nie
zgo dzić i uwa żać, że każ de go dnia moż -
na pro wa dzić za ję cia na ży wioł, spon ta nicz -
nie lub uza leż niać ich do bór od po go dy
i kre atyw no ści in struk to rów w da nym dniu.
Jed nak stwo rze nie do bre go pro gra mu oraz
za pew nie nie od po wied niej licz ebności ka -

dry in struk tor skiej to tak na praw dę klu czo -
we ele men ty po wo dze nia przed się wzię cia. 

Bar dzo waż ne jest rów nież uwzględ nie -
nie mak sy mal nej róż no rod no ści za jęć. Naj -
więk szy błąd, któ ry moż na po peł nić, to
sku pie nie się wy łącz nie na pro wa dze niu za -
jęć z za kre su po żar nic twa. Sztu ką jest wpla -
ta nie ele men tów ochro ny prze ciw po ża-
ro wej w in ne ćwi cze nia – cho ciaż by w spar -
ta kia dę obo zo wą (np. mło dzież pod czas ry -
wa li za cji eks pre so wo łą czy od cin ki wę ży,
łą czy dra bi nę na sad ko wą itp.). 

In na waż na kwe stia to umie jęt ne roz pla -
no wa nie za jęć na po szcze gól ne dni, tak aby
co dzien nie od by wa ła się ich od po wied nia
licz ba i by by ły róż no rod ne. Naj gor szą rzecz,
któ ra ni gdy nie po win na po ja wić się pod -
czas obo zu, sta no wi nu da. Dla te go tak waż -
ny jest od po wied ni roz kład za jęć przed-
po łu dnio wych, po po łu dnio wych i wie czor -
nych. 

Udział PSP w szko le niu
Bar dzo istot ny ele ment obo zu to wła ści -

we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie prak -
tycz nych za jęć z za kre su po żar nic twa. Ran gę
szko le nia znacz nie zwięk sza udział funk cjo -
na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, któ rzy
swo ją wie dzą i umie jęt no ścia mi za cie ka wią
po ten cjal nych przy szłych stra ża ków. 

Ist nie je jed nak kil ka że la znych za sad, któ -
rych na le ży prze strze gać. Oso bi ście by łem
świad kiem za jęć, któ re nie wzbu dzi ły za in te -
re so wa nia od bior ców. Naj więk szy błąd, ja ki
mo że po peł nić pro wa dzą cy, to prze pro wa -
dze nie tyl ko tzw. po ka zu sprzę tu dla wszyst -
kich uczest ni ków lub krót kie go ćwi cze nia
z wy ko rzy sta niem pew nej gru py sprzę to wej.
Tym cza sem mło dzi lu dzie chcą do tknąć,
użyć sprzę tu, za an ga żo wać się w ćwi cze nie,
sa mi wy pra co wać do nie go pew ne za ło że -
nia. 

Do brym roz wią za niem bę dzie po dział
uczest ni ków na gru py wie ko we. Za ję cia po -
win ny być pro wa dzo ne w kil ku na sto oso bo -
wych ze spo łach. Wła ści wy czas trwa nia za jęć

to jed na, mak sy mal nie dwie go dzi ny, w za -
leż no ści od stop nia trud no ści i po ru sza nej
te ma ty ki. Na obo zie szko le nio wo -wy po -
czyn ko wym „Skrzy nia”, or ga ni zo wa nym 
co rocz nie przez OSP Sta ro gard Gdań ski (po -
nad 200 uczest ni ków) stra ża cy z PSP przed -
sta wia jąc po żar ni czą prak ty kę, re ali zu ją
je den blok za jęć przez dwa dni. 

Tak ty ka dzia łań ga śni czych
To chy ba jed na z cie kaw szych dzie dzin,

w któ rej chcą się wy ka zać mło dzi dru ho wie.
Bar dzo istot ne jest to, aby przed roz po czę -
ciem każ dych za jęć prak tycz nych prze ka zać
mło dzie ży in for ma cje zwią za ne z bez pie -
czeń stwem: w któ rych mo men tach ćwi czeń
na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na ewen -
tu al ne za gro że nia, ja kie środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej za sto so wać, w ja kich miej scach
bę dą po trzeb ni do dat ko wi in struk to rzy lub
ka dra po moc ni cza.

Do brym prze pi sem na re ali za cję tych za -
jęć jest po dzie le nie gru py na za stę py, przy -
pi sa nie im od po wied nich funk cji i zre ali-
zo wa nie otrzy ma ne go za ło że nia, np. „pa li się
las – po dać dwa prą dy ga śni cze…”, „pa li się
bu dy nek go spo dar czy – po dać dwa prą dy
ga śni cze…” itp. Oczy wi ście za awan so wa ne
za da nia to fi nał ćwi czeń. Pro wa dzą cy mu szą
do brać od po wied nie tem po re ali za cji szko -
le nia, po dzie lić za da nia na po szcze gól ne
eta py, prze ćwi czyć po szcze gól ne ele men ty
(cho ciaż by łą cze nie od cin ków wę ży). Je śli
ma my moż li wość do da nia ćwi cze niom re ali -
zmu, np. je ste śmy w sta nie roz pa lić w bez -
piecz nym miej scu ogni ska, to w wy ko na nie
da ne go za da nia uczest ni cy wkła da ją jesz cze
wię cej ener gii i za an ga żo wa nia. War to pa -
mię tać rów nież o na uce ko re spon den cji ra -
dio wej.

Po ża ry we wnętrz ne – pra ca 
ze sprzę tem OUO
Nikt nie bę dzie od nas wy ma gał two rze -

nia sy mu la cji po ża rów we wnętrz nych, któ re
re ali zo wa ne są w trak cie ćwi czeń w struk tu -
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rach PSP. Nie mniej jed nak moż na w bar dzo
pro sty spo sób przy go to wać po dob ne za ję -
cia – wy ko rzy stu jąc świe tli cę, sto łów kę,
a w osta tecz no ści na miot lub dwa, któ re
przy uży ciu wy twor ni cy wy peł ni my dy mem
te atral nym. Wy star czy jesz cze tyl ko przy sło -
nić okna, przy go to wać kil ka prze szkód (ław -
ki, sto ły, ma ne kin) i nasz obiekt, w któ rym
do szło do po ża ru, jest go to wy. 

Istot ny mi aspek ta mi pro wa dzo nych za -
jęć są – po raz ko lej ny – kwe stie zwią za ne
z bez pie czeń stwem. W po miesz cze niu bez -
po śred nio przy ćwi czą cych mu si czu wać
dwóch in struk to rów, któ rzy na od po wied ni
sy gnał po mo gą w pro wa dze niu li nii ga śni -
czej, w ra zie ko niecz no ści zdej mą uczest ni -
kom ma skę i apa rat, wy pro wa dzą z bu dyn ku
czy na mio tu. Za da nie do wy ko na nia to od -
na le zie nie oso by po szko do wa nej w po -
miesz cze niu i wy nie sie nie jej na ze wnątrz.
Na le ży pa mię tać, że dla młod szych grup czę -
sto apa rat po wietrz ny jest za cięż ki – ro lą ka -
dry po moc ni czej jest po moc naj młod szym
w trans por cie no sza ka z bu tlą po wietrz ną.

Przed przy stą pie niem do ćwi czeń na le ży
omó wić za sa dy pro wa dze nia dzia łań ga śni -
czych i ra tow ni czych w te go ty pu obiek tach,
po dział na gru py (ro ty). Uczest ni cy po win ni
po znać sprzęt ochro ny ukła du od de cho we -
go – je go bu do wę, za sa dę dzia ła nia, a tak że
sprzęt po moc ni czy wy ko rzy sty wa ny w trak -
cie dzia łań.

Ra tow nic two tech nicz ne
Na po czą tek war to po ka zać i omó wić

sprzęt. Do brym roz wią za niem jest za sto so -
wa nie ca łe go ze sta wu hy drau licz ne go
do ćwi czeń przy sa mo cho dzie. Wy ko rzy stu -
jąc au to prze zna czo ne do ze zło mo wa nia,
moż na po ka zać róż ne tech ni ki pra cy z wy -
ko rzy sta niem na rzę dzi hy drau licz nych.
Z pew no ścią dla uczest ni ków naj cie kaw sza
bę dzie moż li wość wła sno ręcz ne go po cię cia
po jaz du. Przy od po wied nim za bez pie cze niu

(hełm, oku la ry, rę ka wi ce ochron ne) i przy
po mo cy stra ża ków mło dzież po tra fi roz ło żyć
sa mo chód na ka wał ki. 

Ra tow nic two che micz no -
-eko lo gicz ne
Stra ża cy PSP ma ją nie ła twe za da nie,

chcąc za in te re so wać mło dzież tym za gad -
nie niem. Uza leż nio ne jest to w du żym stop -
niu od po sia da ne go sprzę tu. W jed nost kach
z wy po sa że niem na po zio mie pod sta wo -
wym war to po łą czyć tę te ma ty kę np. z ra -
tow nic twem tech nicz nym. Z ko lei je śli ist -
nie je moż li wość przy jaz du na obóz sa mo -
cho dem SRchem – moż na zro bić o wie le
wię cej. Sprzęt wy ko rzy sty wa ny do te go ty -
pu dzia łań to sprzęt spe cja li stycz ny i nie jed -
no krot nie zło że nie ca łe go ukła du wy ma ga
cza su. Spraw dzo nym spo so bem na prze pro -
wa dze nie za jęć z ra tow nic twa che micz ne go
jest za ło że nie przez uczest ni ków ćwi czeb -
nych ubrań ga zosz czel nych i wy ko na nie kil -
ku pro stych czyn no ści (cho ciaż by prze nie-
sie nie od cin ków wę ży). Naj młod si, ob ser wu -
jąc ta ką sce nę, ma ją wra że nie, że na te re nie
obo zu wy lą do wa li ko smi ci.

Ra tow nic two wy so ko ścio we
W za leż no ści od po sia da ne go sprzę tu

oraz po jaz dów (pod no śnik/dra bi na) moż -
na róż ni co wać za ję cia. Naj prost szą ich for mą
jest pod pię cie pod kosz lub dra bi nę tzw. dra -
bin ki spe leo i wy nie sie nie jej na od po wied -
nią wy so kość. Oso ba za bez pie czo na szel ka -
mi bez pie czeń stwa i li ną ase ku ra cyj ną wspi -
na się do wy so ko ści ko sza, na stęp nie jest
opusz cza na. Dla bar dziej wy ma ga ją cych
(przy wy ko rzy sta niu od po wied nie go sprzę -
tu i przy go to wa niu od po wied nie go sta no -
wi ska) moż na prze pro wa dzić za ję cia,
pod czas któ rych uczest nik do ko na tzw. kon -
tro lo wa ne go, uko śne go zjaz du. 

Ra tow nic two wod ne 
Nic tak nie wzbu dza za in te re so wa nia, jak

przy pły nię cie na za ję cia ło dzi mo to ro wej.
Każ dy z uczest ni ków już wie, że po za ele -
men ta mi szko le nia, ta ki mi jak za po zna nie
się ze sprzę tem do ra tow nic twa wod ne go,

ćwi cze nia re ali zo wa ne na po mo ście (np.
z uży ciem rzut ki ra tow ni czej), za pre zen to -
wa nie moż li wo ści po dej mo wa nia oso by to -
ną cej z wo dy, na wszyst kich cze ka na gro da.
Oczy wi ście ta wy cze ki wa na atrak cja to moż -
li wość prze pły nię cia się ło dzią mo to ro wą. 

Waż na uwa ga dla or ga ni za to rów ta kiej
for my ćwi czeń – nie któ re akwe ny ob ję te są
stre fą ci szy. Ist nie ją jed nak moż li wo ści praw -
ne, by otrzy mać sto sow ne po zwo le nie na
prze pro wa dze nie ćwi czeń na ta kim akwe -
nie.

Ra tow nic two me dycz ne
Warto wy ko rzy stać swo ją wy obraź nię, by

roz wi nąć tę for mę za jęć. Waż ne jest, aby or -
ga ni zu jąc ćwi cze nia, utwo rzyć kil ka sta no -
wisk, przy któ rych kil ku oso bo we gru py bę dą
wy ko ny wa ły róż ne czyn no ści z za kre su kpp.
Przy go to wu jąc za ję cia, war to za opa trzyć się
w znacz nie więk sze ilo ści środ ków opa trun -
ko wych (a w szcze gól no ści ban da ży), któ rym
np. mi nął okres przy dat no ści. Uczest ni cy bar -
dzo chęt nie pod da ją się za bie gom, po zwa la -
ją ucha rak te ry zo wać się na po szko do wa nych
w ta ki spo sób, jak to czę sto by wa w fil mach
ka ta stro ficz nych lub fil mach gro zy.

Na za koń cze nie
Naj istot niej sze są trzy zło te za sa dy, któ -

rych na le ży prze strze gać, or ga ni zu jąc let ni
wy po czy nek dla dzie ci i mło dzie ży, a zwłasz -
cza wy po czy nek w okre ślo ny spo sób ukie -
run ko wa ny. Po pierw sze trze ba przy go -
to wać za ję cia tak, by każ dy uczest nik mógł
za an ga żo wać się w wy ko ny wa nie za dań.
Po dru gie pre fe ro wa ne są kil ku na sto oso bo -
we gru py. Po trze cie, sta wiaj my na róż no rod -
ny pro gram – na wet naj więk si mi ło śni cy
po żar nic twa mo gą po czuć się przy tło cze ni
cią gły mi za ję cia mi na ten te mat. Pa mię taj -
my, że pod czas obo zów ele men ty szko le nia
i wy po czyn ku po win ny być od po wied nio
zba lan so wa ne, sta no wić po łą cze nie przy -
jem ne go z po ży tecz nym.

mł. bryg. Łu kasz Zblew ski jest za st´p cà 
ko men dan ta po wia to we go PSP w No wym
Dwo rze Gdaƒ skim, or ga ni za to rem obo zów

MDP i szko leƒ dla opie ku nów MDP 
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czerw cu i paź dzier ni ku 2017 r.
Por tu ga lia zma ga ła się z fa-
la mi po ża rów ob sza rów le ś-

nych. Ob ję ły one oko ło 100 000 ha i po -
chło nę ły ży cie po nad 110 osób. Na stęp -
stwem ka ta kli zmu by ły pro te sty spo łecz ne,
któ rych efek tem sta ła się dy mi sja mi ni ster
spraw we wnętrz nych Por tu ga lii, a w dal szej
ko lej no ści – stra te gicz ne zmia ny w tam tej -
szym sys te mie ochro ny lud no ści i po li ty ce le -
śnej.

Po ża ry od bi ły się sze ro kim echem i sku pi -
ły na so bie uwa gę rów nież klu czo wych po li -
ty ków unij nych. Je an -Clau de Junc ker, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej, za po-
wie dział zmia ny w Unij nym Me cha ni zmie
Ochro ny Lud no ści, któ rych głów nym ce lem
by ło po zy ska nie do dat ko wych za so bów ra -
tow ni czych, dys po no wa nych przez Bruk se lę
do ka ta strof na te ry to rium Unii. 

Choć to por tu gal ska tra ge dia sta ła się ka -
ta li za to rem dla roz wo ju Me cha ni zmu, za po -
wie dzia na przez J.C. Junc ke ra pro po zy cja
le gi sla cyj na uwzględ ni ła rów nież in ne po stu -
la ty pod no szo ne przez pań stwa człon kow -
skie po ka ta stro fach w ostat nich la tach. 

Naj waż niej szy z nich zwią za ny jest z kosz -
ta mi. Ostat nie la ta dla mię dzy na ro do wej spo -
łecz no ści ra tow ni czej to m.in. wie lo mie-
sięcz ne ope ra cje w Afry ce w trak cie epi de mii
wi ru sa Ebo la czy na Ka ra ibach po przej ściu cy -
klo nów tro pi kal nych. Z wiel ko ob sza ro wy mi
po ża ra mi la sów w Eu ro pie wal czy ły z ko lei już
nie tyl ko kra je po łu dnia kon ty nen tu – o po -
moc mię dzy na ro do wą zwró ci ły się rów nież
pań stwa pół noc ne – jak Szwe cja czy Ło twa.
Wresz cie sta ry kon ty nent do tknię ty zo stał kry -
zy sem mi gra cyj no -uchodź czym, pod czas 
któ re go rów nież uru cho mio no Me cha nizm.
Wszyst kie te dzia ła nia ge ne ro wa ły nie tyl ko
wy dat ki zwią za ne z trans por tem za so bów ra -
tow ni czych i hu ma ni tar nych (czę ścio wo re fun -
do wa ne z bu dże tu Unii), ale i in ne ka te go rie
kosz tów, nie ob ję te do tych czas wspar ciem UE.

Kosz ty per so ne lu czy od two rze nia za so bów
(np. środ ków me dycznych, sprzę tu znisz czo -
ne go pod czas dzia łań czy po zo sta wio ne go
kra jo wi do tknię te mu ka ta stro fą) to tyl ko
pierw sze z brze gu przy kła dy z szer szej li sty pa -
ra gra fów bu dże to wych, o któ rych re fun da cję
za bie ga ły rzą dy kra jów Unii.

Pro po zy cja le gi sla cyj na opu bli ko wa na
zo sta ła przez Ko mi sję Eu ro pej ską w li sto-
pa dzie 2017 r. Po rocz nych ne go cja cjach
z udzia łem Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
UE (rzą dów państw człon kow skich), wy pra -
co wa ny zo stał fi nal ny akt praw ny, któ ry przy -
ję to 13 mar ca br. ja ko de cy zję 2019/420.

Co się zmie nia
Klu czo wą no wo ścią jest do dat ko wa unij -

na re zer wa za so bów ra tow ni czych prze zna -
czo na do użyt ku w cza sie dzia łań mię dzy-
na ro do wych – rescEU. Do tych czas re ago wa -
nie w ra mach me cha ni zmu opar te by ło
na dwóch fi la rach: 
� pu li za so bów kra jo wych (na zwa nej w no -
wej de cy zji Eu ro pej ską Pu lą Ochro ny Lud -
ności), któ rych do stęp ność na we zwa nie
Ko mi sji Eu ro pej skiej, w za mian za do dat ko -
we moż li wo ści fi nan so we, za gwa ran to wa ły
pań stwa człon kow skie (z Pol ski w tej pu li
znaj du ją się mo du ły Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej – gru pa po szu ki waw czo -ra tow ni cza
USAR Po land oraz dwa mo du ły pomp wy so -
kiej wy daj no ści – HCP);
� spon ta nicz nych ofer tach po mo co wych,
bę dą cych w peł ni nie za leż ny mi de cy zja mi
po szcze gól nych kra jów, po dej mo wa ny mi
po uka za niu się ape lu o po moc za gra nicz ną.

Skład re zer wy rescEU chcia no po cząt ko -
wo oprzeć na za so bach wy ko rzy sty wa nych
pod czas ka ta strof naj czę ściej skut ku ją cych
ak ty wa cją Me cha ni zmu (po ża ry la sów, po -
wo dzie, trzę sie nia zie mi). Pań stwa człon kow -
skie zwra ca ły jed nak uwa gę, że w do bro-
wol nej pu li za so bów jest już wy star cza ją ca
licz ba mo du łów pomp wy so kiej wy daj no ści

czy grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych i nie
ma ko niecz no ści two rze nia do dat ko wej re -
zer wy ta kie go ro dza ju. Fi nal nie przy ję to am -
bit niej sze roz wią za nie i zde cy do wa no się
skon fi gu ro wać rescEU na ba zie naj bar dziej
de fi cy to wych za so bów ra tow ni czych w UE 
– pa trząc nie tyl ko na naj czę ściej po wta rza -
ją ce się ka ta stro fy, ale też na za gro że nia, 
któ rych praw do po do bień stwo czy skut ki od -
dzia ły wa nia mo gą być nie do sza co wa ne. 

Nie by ło wąt pli wo ści co do wzmoc nie nia
eu ro pej skie go po ten cja łu re ago wa nia na po -
ża ry la sów. Już wcze śniej sze ana li zy Ko mi sji
po twier dza ły nie do bór du żych sa mo lo tów
ga śni czych w Eu ro pie. Wy zwa niem jest tu taj
fakt wy stę po wa nia pod wyż szo ne go ry zy ka
ta kie go ka ta kli zmu czę sto w kil ku pań stwach
jed no cze śnie (szcze gól nie jest to wi docz ne
w se zo nie let nim w Eu ro pie Po łu dnio wej), co
już w prze szło ści po wo do wa ło, że pań stwa
UE nie za wsze mo gły udzie lić po mo cy swo -
im są sia dom, gdyż ich sa mo lo ty by ły już za -
an ga żo wa ne w dzia ła nia kra jo we. Po za
sa mo lo ta mi de cy den ci zde cydo wa li się
uwzględ nić w rescEU śmi głow ce do ce lów
ga śni czych, a pra ce w tym ob sza rze po dzie -
lić na dwie fa zy:
� tzw. fa zę przej ścio wą, w któ rej z bu dże tu
unij ne go do fi nan so wa ne zo sta ną już ist nie -
ją ce sa mo lo ty i śmi głow ce ga śni cze, pod
wa run kiem, że pań stwa ni mi dys po nu ją ce
zde cy du ją się włą czyć je do rescEU;
� wła ści wą fa zę rescEU, na po trze by któ rej
Ko mi sja do fi nan su je za kup i utrzy ma nie
w go to wo ści no wych sa mo lo tów i śmi głow -
ców.

Po za za so ba mi lot ni czy mi do ga sze nia
po ża rów la sów re zer wa rescEU skon cen tro -
wa na zo sta nie (przy naj mniej na po cząt ku)
wo kół za so bów me dycz nych i na po trze by li -
kwi da cji za gro żeń CBRN. Ja kie jed nak kon -
kret nie za so by z tych dzie dzin zo sta ną
stwo rzo ne i włą czo ne do rescEU, o tym za de -
cy du ją re zul ta ty prac od po wied nich unij -
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Kataklizmy, które dotknęły Europę w ostatnich latach, skłoniły
władze UE do stworzenia dodatkowej unijnej rezerwy zasobów

ratowniczych do działań międzynarodowych.
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nych grup eks perc kich w naj bliż szych mie -
sią cach. Owe gru py roz wa żą rów nież naj ko -
rzyst niej sze opcje za mó wień pu blicz nych 
– np. łą czo nych prze tar gów kil ku państw, by
wzmoc nić po zy cję ne go cja cyj ną wo bec pro -
du cen tów sprzę tu.

Kra je, któ re zde cy du ją się utwo rzyć za so by
na po trze by unij nej re zer wy, mu szą jed nak li -
czyć się z tym, że choć Ko mi sja sfi nan su je
więk szość kosz tów zwią za nych z po zy ska niem
i funk cjo no wa niem tych za so bów, to jed nak
wciąż część od po wie dzial no ści fi nan so wej
(w tym część kosz tów pro wa dze nia ope ra cji)
po zo sta nie na bar kach państw wła da ją cych
za so ba mi. Co naj waż niej sze – ich wy ko rzy sta -
nie do dzia łań kra jo wych bę dzie moż li we tyl -
ko w sy tu acji, gdy nie bę dą one po trzeb ne
Ko mi sji do dzia łań Me cha ni zmu. „Re jon ope -
ra cyj ny” rescEU obej mie 34 kra je eu ro pej skie
zrze szo ne w Me cha ni zmie, jed nak w wy jąt-
ko wych przy pad kach moż li we bę dzie za dys -
po no wa nie rescEU rów nież do in nych
państw – wte dy, gdy skut ki ka ta stro fy bę dą
mo gły prze nieść się na te ry to rium UE (np. ka -
ta stro fa nu kle ar na w są siedz twie Unii) lub 
po waż nie za gro zić jej oby wa te lom (np. prze -
by wa ją cym w re gio nie świa ta do tknię tym 
epi de mią). Kosz ty dzia łań ope ra cyj nych
rescEU po za Unią w ca ło ści po kry te zo sta ną
przez Ko mi sję. 

No wa de cy zja prze wi du je jesz cze je den
przy pa dek, kie dy za pew nio ne zo sta nie peł -
ne unij ne do fi nan so wa nie mi sji mię dzy na -
rodo wych, na wet w kon tek ście dys po-
no wa nia za so bów rescEU w pań stwach Me -
cha ni zmu. Ta kie od stęp stwo bę dzie moż li we
w ra zie wy stą pie nia ma ło praw do po dob -
nych ka ta strof o po waż nych skut kach – tzw.
zda rzeń HILP (z ang. high im pact / low pro -
babi li ty di sa sters). Pro ble ma ty ka zwią za -
na z kwe stia mi de fi ni cyj ny mi od no szą cy mi
się do te go ty pu zda rzeń rów nież bę dzie po -
ru sza na na ko lej nych po sie dze niach grup
eks perc kich.

Zmia ny do tknę ły tak że Eu ro pej ską Pu lę
Ochro ny Lud no ści, dla któ rej prze wi dzia no
do fi nan so wa nie już nie tyl ko wy dat ków
zwią za nych z trans por tem za so bów do dzia -
łań, ale rów nież in nych kosz tów zwią za nych
z dys po no wa niem za so bów. Wa ru nek – mi -

sja mu si od by wać się w kra jach Me cha ni zmu.
W po zo sta łych przy pad kach Unia do ło ży się
tyl ko do wy dat ków trans por to wych. Od no -
wio no rów nież za pi sy do ty czą ce fi nan so we -
go wspar cia dla mo der ni za cji i na pra wy
za so bów zgła sza nych do Pu li.

Gru py ra tow ni cze dys po no wa ne spon ta -
nicz nie (spo za Pu li i spo za rescEU) wciąż bę dą
mo gły ubie gać się o do fi nan so wa nie kosz tów
trans por tu, i to w nie co ko rzyst niej szym wy -
mia rze niż wy ne go cjo wa ny pod czas po przed -
niej ak tu ali za cji Me cha ni zmu w 2013 r.

No wa de cy zja me cha ni zmo wa po stu lu je
rów nież utwo rze nie Unij nej Sie ci Wie dzy
w Za kre sie Ochro ny Lud no ści. Ini cja ty wa
wspo mo że wy pra co wa nie no wych na rzę -
dzi – kur sów, baz wie dzy czy in no wa cji
na po trze by róż nych faz cy klu za rzą dza nia
kry zy so we go. Ma rów nież na ce lu wzmoc -
nie nie i lep sze po wią za nie już ist nie ją cych
roz wią zań UE w za kre sie szko le nia i pod no -
sze nia wie dzy (pro gram kur sów, ćwi cze nia,
wy mia ny eks per tów itp.)

Fi nal nie le gi sla cja ak tu ali zu je za da nia
spra woz daw cze państw człon kow skich. 
Zo bo wią za ne są one do re gu lar ne go przed -
kła da nia Ko mi sji stresz cze nia kra jo wych
ocen ry zy ka i ocen zdol no ści za rzą dza nia ry -
zy kiem, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
klu czo wych nie bez pie czeństw. W za kre sie
istot nych ry zyk trans gra nicz nych i zda rzeń
HILP kra je przed sta wia ją po nad to prio ry te -
to we środ ki za po bie ga nia i za pew nie nia go -
to wo ści. 

Pań stwom, któ re czę sto ko rzy sta ją z po -
mo cy Me cha ni zmu pod czas ka ta strof te go
sa me go ro dza ju, Ko mi sja ofe ru je po moc do -
rad czą. Ko mi sja mo że wy stą pić do ta kich
państw o przed sta wie nie do dat ko wych in -
for ma cji, a na stęp nie na ich pod sta wie za dys -
po no wać mi sję eks perc ką lub wy pra co wać
za le ce nia. 

Pod su mo wa nie
Unij ny Me cha nizm Ochro ny Lud no ści ob -

rał kie ru nek, do któ re go jesz cze w po ło wie
pierw szej de ka dy XXI w. wie lu eks per tów od -
no si ło się ze znacz ną re zer wą. Za po wia da ne
wte dy (w tzw. Ra por cie Bar nie ra z 2006 r.)
stwo rze nie sił ochro ny lud no ści UE uzna wa ne

by ło przez wie lu za dzia ła nie wy kra cza ją ce 
po za po moc ni czy cha rak ter dzia łań Unii,
a w skraj nym przy pad ku gro żą ce tym, że
część państw – za miast roz wi jać wła sne za so -
by ra tow ni cze na wy pa dek ka ta strof, bę dzie
li czy ła na po moc z Bruk se li. Od te go cza su
unij na ochro na lud no ści zy ska ła jed nak
na zna cze niu wzglę dem wie lu in nych po li tyk
UE. Ope ra cje Me cha ni zmu re la cjo no wa ne są
sze ro ko w me diach (vi de: pol skie mi sje w Ne -
pa lu w 2015 r. czy w Szwe cji w 2018 r.), a i ba -
da nia Eu ro ba ro me tru wska zu ją na wy so kie
po par cie opi nii pu blicz nej dla unij nej so li dar -
no ści pod czas ka ta strof. Me cha nizm stał się
rów nież istot nym na rzę dziem kre owa nia po -
zy tyw ne go wi ze run ku Unii Eu ro pej skiej tak
w Eu ro pie, jak i po za nią – wszę dzie tam, gdzie
do cie ra ją unij ne ze spo ły ra tow ni cze i trans -
por ty z po mo cą hu ma ni tar ną. Ma to rów nież
swo je od zwier cie dle nie w no wej de cy zji, któ -
ra kła dzie na cisk na wi zu al ne eks po no wa nie
dzia łań Me cha ni zmu. 

Zro zu mia łe jest rów nież, że ope ra cje mię -
dzy na ro do we nie mo gą mieć cha rak te ru po -
spo li te go ru sze nia. Unia po sta wi ła na lep sze
pla no wa nie ope ra cji i więk szą prze wi dy wal -
ność te go, że pod czas ka ta stro fy jej pań stwa
człon kow skie udzie lą kom plek so wej po mo -
cy za gra nicz nej, do pa so wa nej do wnio sku
o po moc. Naj pierw Ko mi sja usta no wi ła mi -
ni mal ne wy ma ga nia ja ko ścio we dla mo du -
łów ra tow ni czych oraz za ofe ro wa ła ćwi cze -
nia i szko le nia. Po kil ku la tach stwo rzy ła pu lę
za so bów kra jo wych o pod wyż szo nej gwa -
ran cji do stęp no ści na we zwa nie z Bruk se li,
a obec nie – do dat ko wą re zer wę rescEU, któ -
rej za so by prze wi dzia ne są w pierw szym rzę -
dzie do dzia łań mię dzy na ro do wych. W tym
wszyst kim Unia nie mo że w przy szło ści za -
tra cić zło te go środ ka mię dzy wy dat ko wa -
niem bu dże tu na po moc, któ ra fak tycz nie
przy da się pań stwom człon kow skim, a po ku -
są nie ogra ni czo ne go roz bu do wy wa nia Me -
cha ni zmu przy sze ro kim po par ciu, ja kie go
oby wa te le UE udzie la ją wszyst kim or ga ni za -
cjom po ma ga ją cym ofia rom ka ta strof. 

Ad rian Bu ca łow ski jest na czel ni kiem wy dzia -
łu, a Alek san dra Ka miƒ ska spe cja li stà w Biu -

rze Współ pra cy Mi´ dzy na ro do wej KG PSP fo
t. 
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SStra ̋ a cy na szo sie
Na te re nie gmi ny Wil czy ce w po wie cie san do mier skim 16 czerw -

ca od by ły się VI Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Ko lar stwie Szo so wym. Ro ze gra ne zo sta ły w ra mach pią tej
edy cji wy ści gu ko lar skie go Do li na Opa tów ki. Pra wie 50 funk cjo na -
riu szy PSP mia ło do po ko na nia bar dzo wy ma ga ją cą tra sę o dłu go -
ści 60 km, po pro wa dzo ną na pę tli o dłu go ści 12 km. Do dat ko wą
prze ciw no ścią dla ry wa li zu ją cych za wod ni ków by ła upal na po go da,
utrud nia ją ca do tar cie do me ty.

Naj lep szych za wod ni ków uho no ro wa li or ga ni za to rzy oraz za pro -
sze ni go ście, na cze le z przed sta wi cie lem wo je wo dy świę to krzy skie -
go – do rad cą wo je wo dy An ną Pa luch oraz przed sta wi cie lem świę -
to krzy skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP st. bryg. An drze jem
Ra czyń skim.

Kla sy fi ka cja ge ne ral na męż czyzn:
1. Adam Adam kie wicz, KM PSP Po znań,
2. Ma te usz Je gier, KM PSP Opo le,
3. Le szek Ku siow ski, KW PSP To ruń.
Kla sy fi ka cja dru ży no wa:
1. KW PSP Opo le,
2. KW PSP Po znań,
3. KW PSP Lu blin.

Sport po ̋ ar ni czy po raz 36.
Po ro ku prze rwy Mi strzo stwa Pol ski w Spo rcie Po żar ni czym po -

now nie zo sta ły ro ze gra ne w Czę sto cho wie. Za wod ni cy ry wa li zo wa li
w dniach 13-14 czerw ca na te re nie obiek tów spor to wych Cen tral nej
Szko ły Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

W XXXVI Mi strzo stwach Pol ski udział wzię ło szes na ście re pre zen -
ta cji wo je wódz kich oraz czte ry re pre zen ta cje szkół po żar ni czych. 
Ko mi sję sę dziow ską sta no wi ło 33 funk cjo na riu szy z wo je wództw
i szkół po żar ni czych pod prze wod nic twem st. bryg. Krzysz to fa Fi li pa
(KM PSP Rze szów). Pod czas otwar cia za wo dów mi nu tą ci szy uczczo -
no pa mięć asp. sztab. Pio tra So ko łow skie go, wie lo let nie go tre ne ra re -
pre zen ta cji Pol ski w spo rcie po żar ni czym, któ ry zmarł w ma ju te go
ro ku.

Sport po żar ni czy to po kaz spraw no ści stra ża ka, ele ment wy szko -
le nia i przy go to wa nia do wy ko ny wa nia za wo do wych za dań – czę sto
tych naj trud niej szych, któ re wy ma ga ją du że go wy sił ku fi zycz ne go,
szyb ko ści dzia ła nia, re flek su, opa no wa nia i dzia ła nia w ze spo le. 

Mi strzo stwa Pol ski w Spo rcie Po żar ni czym by ły za wsze nie tyl ko naj -
waż niej szym spraw dzia nem spraw no ści fi zycz nej star tu ją cych stra ża -
ków, ale tak że po ka zem spe cy fi ki służ by. To wszyst ko mo gli śmy
oglą dać przez dwa dni pod czas ry wa li za cji w Czę sto cho wie – za cię -
tej, ale roz gry wa nej w du chu fa ir play. Or ga ni za to ra mi za wo dów by -
ły Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wraz z Cen tral ną
Szko łą PSP.

Kla sy fi ka cja w dwu bo ju po żar ni czym:
1. Bar tło miej Sie pie tow ski, woj. ma ło pol skie – 31,17 s,
2. Ma te usz Brzo za, woj. opol skie – 31,36 s,
3. Ma te usz Jur kie wicz, woj. ma ło pol skie – 31,58 s.
Czo ło we miej sca w kla sy fi ka cji ge ne ral nej:
1. woj. ma zo wiec kie – 11 pkt,
2. woj. war miń sko -ma zur skie – 17 pkt,
3. woj. ma ło pol skie – 18 pkt.
Kla sy fi ka cja szkół po żar ni czych:
1. CS PSP Czę sto cho wa – 4 pkt,
2. SA PSP Kra ków – 10 pkt,
3. SA PSP Po znań – 12 pkt.

Ry wa li za cja Naj tward szych
W nie miec kim Mönchen glad bach od by ły się Mi strzo stwa Eu ro py

o ty tuł Naj tward sze go Stra ża ka (To ughest Fi re fi gh ter Ali ve). W za wo -
dach ro ze gra nych w dniach 8-9 czerw ca uczest ni czy ły re pre zen ta cje
Czech, Da nii, Es to nii, Nie miec, Nor we gii, Por tu ga lii, Ru mu nii, Wiel kiej
Bry ta nii i Pol ski. Pol skę i Pań stwo wą Straż Po żar ną re pre zen to wa li: asp.
sztab. Mar cin Zdzie bło – KM PSP Żo ry, asp. Ma riusz Pu stu ła – KP PSP
My śle ni ce, mł. ogn. Piotr Ro ezner – KP PSP Ny sa, mł. ogn. Łu kasz Ko -
tar ski – KP PSP Zgierz, str. Da mian Grusz ka – KM PSP Żo ry.
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Na si zawodnicy za pre zen to wa li się zna ko mi cie, zaj mu jąc wy so kie
miej sca w naj waż niej szych kla sy fi ka cjach. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
zwy cię żył stra żak z Czech – Mi chal Bro usil. Dru gie miej sce w ry wa li za -
cji in dy wi du al nej za jął Mar cin Zdzie bło, zdo by wa jąc ty tuł wi ce mi strza
Eu ro py. Oka zał się jed no cze śnie naj lep szy w ka te go rii wie ko wej M40.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nął ko lej ny są siad z po łu dnia – Pa -
vel Ku rik. Tuż za po dium upla so wał się na stęp ny Po lak – Łu kasz Ko tar -
ski, zdo by wa jąc jed no cze śnie srebr ny me dal w ka te go rii wie ko wej
M30. Łącz nie skla sy fi ko wa nych zo sta ło po nad 140 stra ża ków. 

W kon ku ren cji szta fet ry wa li za cja by ło bar dzo za cię ta i za owo co -
wa ła brą zo wym me da lem dla Pol ski. Do zma gań o ty tuł mi strzów 
Eu ro py przy stą pi ły 34 ze spo ły, zło żo ne z czte rech za wod ni ków. Zwy -
cię sko wy szli z tej wal ki Cze si, od bie ra jąc Po la kom w bez po śred nim
po je dyn ku ze szło rocz ny ty tuł. Na dru gim stop niu po dium sta nę li
Niem cy, wy prze dza jąc pol skich stra ża ków je dy nie o se kun dę. Pe cho -
wo tę emo cjo nu ją cą wal kę za koń czy ła szta fe ta Es to nii, gdyż do brą -
zo we go me da lu za bra kło jej rów nież se kun dy.

Pol skich stra ża ków za grze wa li do bo ju miesz ka ją cy na sta łe
w Niem czech ro da cy, któ rzy pod kre śla li do sko na łą spraw ność i wa -
lecz ność na szych za wod ni ków.

MMi strzow ski te nis sto ło wy
W Wał brzy chu, w ha li wi do wi sko wo -spor to wej Aqua Zdrój,

w dniach 15-17 ma ja ro ze gra ne zo sta ły XXXVI In dy wi du al ne i Dru ży -
no we Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków PSP w Te ni sie Sto ło wym. Za wo -
dy otwo rzył st. bryg. Adam Ko niecz ny, dol no ślą ski ko men dant
wo je wódz ki PSP we Wro cła wiu.

W kon ku ren cji dru ży no wej wy star to wa ły dru ży ny re pre zen tu ją -
ce 14 ko mend wo je wódz kich Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, w tur nie -
ju in dy wi du al nym wy stą pi ło 57 stra ża ków. Ko mi sję sę dziow ską
sta no wił ze spół stra ża ków z woj. dol no ślą skie go pod prze wod nic -
twem sę dzie go głów ne go Woj cie cha Sta cha.

Kla sy fi ka cję dru ży no wą zdo mi no wa li re pre zen tan ci po łu dnia 
kra ju:

1. KW PSP Rze szów,
2. KW PSP Ka to wi ce,
3. KW PSP Opo le,
Ko lej ność w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej przed sta wia się zaś na stę -

pu ją co:
1. Pa weł Chmiel, KW PSP War sza wa,
2. Piotr Chmiel, KW PSP Bia ły stok,
3. Se ba stian Lu baś, KW PSP Rze szów.

Kon kur sy ka len da rzo we PSP 2019 roz strzy gnię te!
15 ma ja w Ko men dzie Głów nej PSP od by ło się roz strzy gnię cie kon kur -

sów ka len da rzo wych PSP na 2019 r. Tym ra zem dzie ci i mło dzież mie li moż -
li wość wzię cia udzia łu w czte rech róż nych kon kur sach, każ dy mógł więc
zna leźć coś dla sie bie. 

Stra ża cy PSP jak co ro ku prze ka za li po trzy ka len da rze pla ka to we
do wszyst kich szkół pod sta wo wych oraz gim na zjów w kra ju. 

A jak to wy glą da w licz bach?
� licz ba ka len da rzy prze ka za nych do szkół – 51 660,
� licz ba spo tkań w szko łach – 16 011,
� licz ba stra ża ków uczest ni czą cych w prze ka zy wa niu ka len da rzy 

– 375 516.
A oto opi sy po szcze gól nych kon kur sów.
In dy wi du al ny kon kurs in ter ne to wy – po le gał na zbu do wa niu ha sła

kon kur so we go z frag men tów pu bli ko wa nych na stro nie www.straz.gov.pl.
Pięć frag men tów uka zy wa ło się w okre sie 11-16 mar ca i każ dy był do stęp -
ny przez 23 godz. 55 min. Na kon kurs na de sła no 812 od po wie dzi.

Zwy cięz cy: 
1. Ma ja Ja błoń ska, kla sa 2, Szko ła Pod sta wo wa w Bar tach,
2. Na ta lia Ma cza ła ba, kla sa 2, ZPO nr 1, Szko ła Pod sta wo wa nr 5 w My -

śle ni cach,
3. Pa weł Wi śniew ski, kla sa 3, Ze spół Szkół im. Woj ska Pol skie go w Zbój -

nie.
Kla so wy kon kurs na sce na riusz gry te re no wej – bra ły w nim udział

kla sy 4-8 szkół pod sta wo wych oraz kla sy gim na zjal ne. Two rze nie sce-
na riu sza i te sto wa nie opra co wa nej gry sta no wi ło do sko na łą oka zję do
pra cy w ze spo le i za an ga żo wa nia za rów no wszyst kich uczniów, jak i na -
uczy cie la – na kon kurs na de sła ne zo sta ło 21 sce na riu szy.

Zwy cięz cy:
1. kla sa 4a, Szko ła Pod sta wo wa im. Paw ła Gó ry w Mrze zi nie,
2. kla sa 6, Szko ła Pod sta wo wa nr 8 im. Jó ze fa We szki w Ru doł to wi cach,
3. kla sa 5, Szko ła Pod sta wo wa im. Św. Ja na Kan te go w Fu to mie.
In dy wi du al ny kon kurs pla stycz ny „Kart ka od stra ża ków” – na pro -

jekt kart ki bo żo na ro dze nio wej lub wiel ka noc nej. Był to kon kurs dla
uczniów klas 1-6, któ rzy lu bią ry so wać, szki co wać, ma ją zdol no ści pla stycz -
ne. Na de szło 1409 prac pla stycz nych.

Zwy cięz cy:
1. Da niel Mi cha lak, kla sa 5, Szko ła Pod sta wo wa w Kro ko ci cach,
2. Ju lia Pa we łek, kla sa 5a, Szko ła Pod sta wo wa nr 2 im. Sta ni sła wa Sta -

szi ca w Żyw cu,
3. Mar ty na Se ra fin, kla sa 4, Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Bia łym Du naj cu.
Kla so wy kon kurs na spot fil mo wy „Po żar w szko le – znam za sa dy

bez piecz nej ewa ku acji” to dru gi z kon kur sów dla ca łej kla sy (4-8 SP oraz
gim na zjów). W trak cie przy go to wy wa nia spo tu moż na by ło po czuć się ak -
to rem, sce na rzy stą, wcie lić w rolę ope ra to ra. Pra ca w ze spo le przy tym
przed się wzię ciu po zwo li ła po znać swo je zdol no ści i pre dys po zy cje,
a przy oka zji moż na by ło do wie dzieć się wię cej o bez pie czeń stwie w szko -
le. Zwy cięz cy wy ło nie ni zo sta li spo śród au to rów 31 na de sła nych spo tów: 

1. kla sa 5d, Szko ła Pod sta wo wa nr 2 im. Ma rii Ko nop nic kiej w An dry -
cho wie,

2. kla sa 7a, Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Ada ma Mic kie wi cza w Szcze -
cin ku,

3. kla sa 5b, Szko ła Pod sta wo wa im. Ta de usza Ko ściusz ki w Tu pli cach.
Ce lem wszyst kich kon kur sów jak za wsze była po pu la ry za cja wśród

dzie ci i mło dzie ży in for ma cji na te mat sze ro ko po ję te go bez pie czeń stwa
oraz stra ży po żar nej w Pol sce.

In dy wi du al ne na gro dy oraz dy plo my ko men dan ta głów ne go PSP 
zo sta ły wrę czo ne pod czas uro czy sto ści za koń cze nia ro ku szkol ne -
go 2018/2019. Te go dnia mia ło miej sce rów nież sym bo licz ne wrę cze nie
dy plo mów zwy cięz com w kla so wych kon kur sach. Sześć zwy cię skich klas
w na gro dę po je dzie we wrze śniu na wy ciecz ki do szkół PSP, gdzie bę dą
na nie cze ka ły licz ne atrak cje, nie tyl ko do ty czą ce dzia łal no ści Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej i bez pie czeń stwa.

Dzię ku je my wszyst kim za udział w kon kur sach, a lau re atom gra tu lu je -
my i za pra sza my do udzia łu w ko lej nych edy cjach.
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r ty kuł ten przed sta wia prak tycz ne
przy kła dy wy ko rzy sta nia warstw
wcho dzą cych w skład map cy fro -

wych (war stwy GIS) pod czas te go ty pu zda -
rzeń, któ re mia ły miej sce na te re nie wo-
je wódz twa świę to krzy skie go w cią gu ostat -
niej de ka dy. 

Fa za przy go to wa nia 
W ma ju 2014 r., kil ka na ście dni przed na -

dej ściem fa li kul mi na cyj nej stwa rza ją cej re -
al ne za gro że nie po wo dzio we dla po wia tów
zlo ka li zo wa nych wzdłuż Wi sły, Ko men da
Wo je wódz ka PSP w Kiel cach na wią za ła 
kon takt z ów cze snym Świę to krzy skim Za-
rzą dem Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych
(ŚZMiUW) w Kiel cach, by uzy skać in for ma -
cje na te mat miejsc osła bie nia wa łów prze -
ciw po wo dzio wych zwią za nych m.in. z bie -
żą cy mi re mon ta mi i mo der ni za cją. Da ne te
zo sta ły po zy ska ne ja ko li nio wa war stwa GIS
w for ma cie esri sha pe fi le (patrz wzór ta be li
atry bu tów dla tej war stwy). 

Tę war stwę GIS wy ko rzy sta ły ko men dy
po wia to we PSP po ło żo ne w po bli żu Wi sły.
Po słu ży ła do roz po zna nia te re nu pod ką tem
dzia łań zwią za nych z usu wa niem za gro że -
nia po wo dzio we go oraz ana liz za gro żeń

i okre śle nia prio ry te tów w kon tek ście umac -
nia nia lub pod wyż sza nia wa łów prze ciw po -
wo dzio wych. Na kan wie tych ana liz dla
re jo nów szcze gól nie wraż li wych opra co wa -
no pla ny dzia łań jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej na wy pa dek za gro że nia po-
wo dzio we go. Za wie ra ły one ma py z m.in.
na stę pu ją cy mi war stwa mi GIS:
� bu dyn ki miesz kal ne (źró dło da nych: ba -
za BDOT10k),
� ho te le i pen sjo na ty (źró dło da nych: ba -
za BDOT10k),
� szpi ta le (źró dło da nych: ba za BDOT10k),
� szko ły (źró dło da nych: ba za BDOT10k),
� sta cje pa liw (źró dło da nych: ba za
BDOT10k),
� mo sty (źró dło da nych: ba za BDOT10k),
� za sięg po wo dzi z 2010 r. (źró dło da nych: ze -
spół spe cja li stów za pro szo nych do współ pra -
cy przez Cen trum Ba dań Ko smicz nych Pol skiej
Aka de mii Na uk – CBK PAN, da ne zo sta ły opra -
co wa ne po po wo dzi, któ ra wy stą pi ła w 2010 r.
na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go),
� wa ły prze ciw po wo dzio we (źró dło da -
nych: ba za BDOT10k, ŚZMiUW),
� miej sca ob ni że nia lub osła bie nia wa łów
prze ciw po wo dzio wych (źró dło da nych:
ŚZMiUW, wi zja lo kal na funk cjo na riu szy PSP).

War to pod kre ślić, że w ra mach przy go to -
wa nia na za gro że nie po wo dzio we Ko men -
da Wo je wódz ka PSP w Kiel cach cy klicz nie
zwra ca się z proś bą do ŚZMiUW (obec nie
do Re gio nal nych Za rzą dów Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie, Kra ko wie i Rze szo wie)
o ak tu ali za cję da nych.

Za gro że nie po wo dzio we
Przed na dej ściem fa li kul mi na cyj nej w oko -

li ce San do mie rza w ma ju 2014 r. do pre cy zyj -
ne go okre śle nia miejsc, w któ rych w pierw szej
ko lej no ści na le ży pod nieść ko ro ny wa łów prze -
ciw po wodzio wych, za sto so wa no nu me rycz ny
mo del te re nu (NMT). Zo stał on opra co wa ny
przez CBK PAN w trak cie li kwi da cji skut ków po -
wo dzi, któ ra mia ła miej sce w 2010 r. Rys. 2
przed sta wia przy kła do wą ma pę przy go to wa -
ną z wy ko rzy sta niem wy mie nio ne go nu me -
rycz ne go mo de lu te re nu. Sta no wi ła ona waż ne
źró dło in for ma cji dla szta bu oraz do wód cy od -
cin ka bo jo we go od po wie dzial ne go za pod -
wyż sza nie ko ro ny wa łów w pra wo brzeż nej
czę ści Wi sły na wy so ko ści San do mie rza.

Usu wa nie skut ków po wo dzi 
Jed nym ze skut ków po wo dzi jest po -

wsta nie za la nych bez od pły wo wych ob sza -
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MI CHAŁ PA JÑK

na
po wódêGIS

Doświadczenia pokazują, że mapy cyfrowe mogą być
wsparciem podczas fazy przygotowywania do działań

ratowniczo-gaśniczych związanych z powodzią lub
zagrożeniem powodziowym, a także w trakcie samych działań.

A

d. po wiat gmi na odc_re mon* odc_przew **
da ta_napr ***
(mie siąc -rok)

Ta be la 1. Wzór ta be li atry bu tów dla war stwy GIS opi su ją cej miej sca osła bie nia wa łów prze ciw po wo dzio wych

* od ci nek re mon to wa ny – ro dzaj pro wa dzo nych prac re mon to wych (pod wyż sza nie ko ro ny wa łu, zdję ta darń z wa łu, itp.)
** od ci nek prze wi dzia ny do re mon tu – ro dzaj osła bie nia (za ni żo na wy so kość, lo kal ne uszko dze nie wa łu itp.)
*** prze wi dy wa na da ta na pra wy – po le do wy peł nie nia w przy pad ku wy peł nio ne go po la „od ci nek_re mon to wa ny”



rów. Ze wzglę du na ukształ to wa nie po -
wierzch ni te re nu po przej ściu fa li po wo dzio -
wej część wo dy nie zo sta je od pro wa -
dzo na do ko ryt rzek. Do wy zna cze nia tych
ob sza rów w 2010 r. wy ko rzy sta no ak tu al ne
zdję cia sa te li tar ne. Na ich pod sta wie oraz
dzię ki za sto so wa niu NMT za pla no wa no osu -
sza nie te re nu. Klu czo wym aspek tem te go
dzia ła nia by ło okre śle nie miejsc usta wie nia
pomp du żej wy daj no ści i wska za nie ob sza -
rów, na któ re wo da po win na zo stać prze -
pom po wa nia. Po wyż sza ana li za zo sta ła
prze pro wa dzo na przez CBK PAN. 

GIS szy ty na mia rę
Na pod sta wie da nych uzy ska nych z Re -

gio nal nych Za rzą dów Go spo dar ki Wod nej
(RZGW) w War sza wie i Kra ko wie opra co wa no
war stwę GIS opi su ją cą mak sy mal ny za sięg
po wo dzi. W tym ce lu za gre go wa ne zo sta ły 
za się gi po wo dzi na pod sta wie sce na riu szy:
praw do po do bień stwa po wo dzi (raz na 10 lat,
100 lat i 500 lat) i znisz cze nia lub uszko dze nia
wa łu prze ciw po wo dzio we go. War stwę GIS
udo stęp nio no rów nież ja ko usłu gę sie cio wą
WMS na ma pie prze zna czo nej dla stra ża ków
wo je wódz twa świę to krzy skie go. Ma pa zo sta -
ła opra co wa nia w ra mach sys te mu in for ma cji
prze strzen nej wo je wódz twa świę to krzy skie -
go (SIPWŚ) i obec nie sta no wi uzu peł nie nie
ma py ST3. Dzię ki tej war stwie GIS pod czas
dzia łań na wa łach prze ciw po wo dzio wych lub
w ich są siedz twie kie ru ją cy dzia ła niem ra tow -
ni czym, ko rzy sta jąc z urzą dze nia mo bil ne go,
ma wie dzę o naj bli żej po ło żo nym bez piecz -
nym (nie za le wo wym) ob sza rze, do któ re go
bę dzie moż na się ewa ku ować np. w ra zie
prze la nia lub uszko dze nia wa łu. Rys. 3 przed -
sta wia wy ci nek ma py prze zna czo nej dla stra -
ża ków opra co wa nej w ra mach SIPWŚ, z ak -
tyw ną usłu gą sie cio wą WMS opi su ją cą mak -
sy mal ny za sięg po wo dzi.

War stwa GIS opi su ją ca mak sy mal ny 
za sięg po wo dzi jest rów nież wy ko rzy sty -
wana w ana li zach za gro żeń i pla no wa niu
ope ra cyj nym. Za sto so wa no ją m.in. do okre -
śle nia miejsc lo ka li za cji do raź nych baz 
kon cen tra cji dla sił cen tral ne go od wo du
ope ra cyj ne go (rys. 4).

Ja kie war stwy GIS mo gą wes przeć pra ce
stra ża ków? Bio rąc pod uwa gę do tych cza so -
we do świad cze nia, by uspraw nić dzia ła nia
zwią za ne z wy stą pie niem po wo dzi lub za -
gro że nia po wo dzio we go, PSP po win na mieć
do stęp do:
� nu me rycz ne go mo de lu te re nu wszyst -
kich wa łów prze ciw po wo dzio wych, cha rak -
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Rys. 1. Przy kła do wa ma pa z pla nu dzia łań jed no stek JOP w przy pad ku za gro że nia po wo dzio we go
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Rys. 2. Ma pa z re ko men da cja mi miejsc pod wyż sza nia wa łów prze ciw po wo dzio wych



te ry zu ją ce go się do kład no ścią na po zio mie
NMT, opra co wa ne go w ra mach pro jek tu
ISOK dla miast,
� war stwy GIS okre śla ją cej osła bio ne od -
cin ki wa łów prze ciw po wo dzio wych (np.
w wy ni ku szko dli wej dzia łal no ści bo brów).

War stwy te by ły by po moc ne m.in. w okre -
śla niu miejsc, w któ rych wy stę pu je naj więk -
sze ry zy ko za gro że nia prze rwa nia wa łu lub
po wsta nia prze sią ków. 

Do świad cze nia po ka zu ją, że za póź no
jest na opra co wy wa nie warstw przy po wsta -
niu po wo dzi lub za gro że nia po wo dzio we go,
dla te go re ko men du je się ich cy klicz ną ak tu -
ali za cję co naj mniej raz na rok, na prze ło mie
zi my i wio sny.

Obec nie po wyż sze war stwy nie znaj du ją
się w za so bach żad nej z in sty tu cji. Nie ma
rów nież pod staw praw nych na kła da ją cych
obo wią zek gro ma dze nia te go ty pu da nych
i ich ak tu ali za cji. 

Pod su mo wu jąc, jed nym z sys te mo wych
roz wią zań ma ją cych na ce lu zwięk sze nie 
po zio mu bez pie czeń stwa po wo dzio we go
w Pol sce jest wdro że nie cy klicz nej ak tu ali za -
cji warstw GIS. 

st. kpt. Mi chał Pa jàk jest za st´p cà na czel ni ka
Wy dzia łu Ope ra cyj ne go KW PSP w Kiel cach
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Rys. 3. Ma pa prze zna czo na dla stra ża ków z wo je wódz twa świę to krzy skie go z ak tyw ną usłu gą sie cio wą WMS opi su ją cą mak sy mal ny za sięg po wo dzi

Rys. 4. Lo ka li za cja do raź nych baz kon cen tra cji na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go w oko li cach Wi sły
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a gad nie nia zwią za ne z eme ry tu rą funk cjo na riu szy służb
mun du ro wych, wśród nich stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, re gu lu je usta wa z dnia 18 lu te go 1994 r. o za opa trze -

niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we -
go, Służ by Wy wia du Woj sko we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj -
ne go, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Ochro ny Pań stwa, Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, Służ by Cel no -Skar bo wej i Służ by Wię zien nej oraz ich ro dzin
(t.j. DzU z 2019 r. poz. 288). Zgod nie z art. 12 cy to wa nej usta wy eme -
ry tu ra tzw. po li cyj na przy słu gu je funk cjo na riu szo wi zwol nio ne mu ze
służ by, któ ry w dniu zwol nie nia posiada 15 lat służ by w wy mie nio -
nych wy żej for ma cjach, z wy jąt kiem oso by, któ ra ma usta lo ne pra wo
do eme ry tu ry okre ślo nej w usta wie o eme ry tu rach i ren tach z Fun du -
szu Ubez pie czeń Spo łecz nych, ob li czo nej z uwzględ nie niem okre sów
służ by i okre sów z nią rów no rzęd nych. Ja ko rów no rzęd ne ze służ bą
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej trak tu je się – w myśl art. 13 tej usta -
wy – m.in. służ bę woj sko wą uwzględ nia ną przy usta la niu pra wa
do eme ry tu ry woj sko wej oraz okre sy za trud nie nia lub służ by w za wo -
do wych jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej i na uki w szko łach
po żar ni czych, w cha rak te rze człon ka Kor pu su Tech nicz ne go Po żar nic -
twa, a tak że funk cjo na riu sza po żar nic twa w ter mi nie do 31 stycz -
nia 1992 r.

Służ ba przed 2 stycz nia 1999 r.
Sto sow nie do art. 15 ust. 1 usta wy eme ry tu ra dla funk cjo na riu sza,

któ ry po zo sta wał w służ bie przed dniem 2 stycz nia 1999 r., wy no -
si 40% pod sta wy jej wy mia ru za 15 lat służ by i wzra sta o:
� 2,6% pod sta wy wy mia ru – za każ dy dal szy rok tej służ by,
� 2,6% pod sta wy wy mia ru – za każ dy rok okre sów skład ko wych po -
prze dza ją cych służ bę, nie wię cej jed nak niż za 3 la ta tych okre sów,
� 1,3% pod sta wy wy mia ru – za każ dy rok okre sów skład ko wych po -
nad trzy let ni okres skład ko wy, o któ rym mo wa powyżej,
� 0,7% pod sta wy wy mia ru – za każ dy rok okre sów nie skład ko wych
po prze dza ją cych służ bę.

Do dat ko wo eme ry tu rę pod wyż sza się m.in. o 2% pod sta wy wy -
mia ru za każ dy rok służ by peł nio nej bez po śred nio w cha rak te rze nur -
ka i płe two nur ka, a tak że 0,5% pod sta wy za każ dy rok służ by peł nio nej

w wa run kach szcze gól nie za gra ża ją cych ży ciu i zdro wiu. Je śli na to -
miast eme ry to wi przy zna no gru pę in wa lidz ką, je go świad cze nie
zwięk sza się o 15% pod sta wy wy mia ru, jeżeli inwalidztwo po zo sta je
w związ ku ze służ bą.

Z przed sta wio nych po wy żej prze pi sów jed no znacz nie wy ni ka, że
w przy pad ku funk cjo na riu sza PSP (a tak że in nych służb wy mie nio -
nych w usta wie), któ ry uzy skał pra wo do eme ry tu ry w myśl art. 15
usta wy, uwzględ nia się za rów no okre sy służ by, jak i pra cy cy wil nej
(skład ko we) oraz okre sy nie skład ko we. Pod sta wę wy mia ru eme ry tu -
ry sta no wi na to miast upo sa że nie na leż ne funk cjo na riu szo wi na ostat -
nio zaj mo wa nym sta no wi sku (art. 5 usta wy).

Przy ję cie do służ by po 1 stycz nia 1999 r. 
Ina czej przed sta wia się sy tu acja w przy pad ku funk cjo na riu sza, któ -

ry zo stał przy ję ty do służ by po raz pierw szy po 1 stycz nia 1999 r. Wów -
czas, zgod nie z art. 15a usta wy, eme ry tu ra wy no si 40% pod sta wy jej
wy mia ru za 15 lat służ by i wzra sta na za sa dach okre ślo nych w art. 15
ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5, tj. o 2,6% pod sta wy wy mia ru – za każ dy dal szy
rok tej służ by, jed nak że bez moż li wo ści uwzględ nie nia okre sów skład -
ko wych i nie skład ko wych. Eme ry tu rę pod wyż sza się na to miast m.in.
o 2% pod sta wy wy mia ru za każ dy rok służ by peł nio nej bez po śred nio
w cha rak te rze nur ka i płe two nur ka, a tak że o 0,5% pod sta wy za każ -
dy rok służ by peł nio nej w wa run kach szcze gól nie za gra ża ją cych ży -
ciu i zdro wiu. Świad cze nie zwięk sza ne jest rów nież o 15% pod sta wy
wy mia ru, jeśli inwalidztwo ma związek ze służ bą.

Pod sta wę wy mia ru eme ry tu ry w przy pad ku funk cjo na riu sza, któ -
ry zo stał przy ję ty do służ by po raz pierw szy po 1 stycz nia 1999 r., sta -
no wi upo sa że nie na leż ne na ostat nio zaj mo wa nym sta no wi sku.

Za zna czyć na le ży, że przy wo ła ny po wy żej za pis art. 15a do da ny
zo stał przez art. 7 pkt 9 usta wy z dnia 23 lip ca 2003 r. o zmia nie usta -
wy o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych oraz nie któ rych in nych ustaw
(DzU nr 166, poz. 1609) z dniem 1 paź dzier ni ka 2003 r. No wy spo sób
ob li cza nia eme ry tu ry dla osób, któ re po raz pierw szy wstą pi ły do służ -
by po 1 stycz nia 1999 r., a jed no cze śnie le gi ty mo wa ły się okre sa mi 
cy wil ne go za trud nie nia, miał im umoż li wić uzy ska nie świad czeń
z dwóch róż nych źró deł. Eme ry tu rę tzw. po li cyj ną (wy łącz nie za la ta
służ by) oso by te mia ły otrzy my wać z Za kła du Eme ry tal no -Ren to we -

DO RO TA MA STA LI¡ SKA Na li cza nie
eme ry tur w PSP

Obecnie mamy do czynienia z różnymi zasadami określania wysokości świadczenia
emerytalnego i jego wzrostu, uzależnionymi od daty podjęcia po raz pierwszy

służby w PSP bądź w określonych formacjach mundurowych. 

Z



go MSWiA, a eme ry tu rę z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych i człon -
ko stwa w otwar tym fun du szu eme ry tal nym (za la ta „cy wil ne go” za -
trud nie nia) z Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych. Wpro wa dzo ne
w 2003 r. zmia ny zmie rza ły do uzy ska nia au to no mii za rów no sys te -
mu za opa trze nio we go, jak i sys te mu ubez pie cze nio we go.

Dwie eme ry tu ry: „po li cyj na” i z FUS
Je że li funk cjo na riusz PSP uro dzo ny po 31 grud nia 1948 r. zo stał

przy ję ty do służ by po raz pierw szy po 1 stycz nia 1999 r. i po za okre -
sem w niej spę dzo nym mo że udo ku men to wać okre sy ubez pie cze nia
spo łecz ne go (np. z ty tu łu po zo sta wa nia w sto sun ku pra cy), przy słu -
gu je mu pra wo ubie ga nia się o eme ry tu rę na za sa dach okre ślo nych
w art. 24 usta wy z dnia 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych (t.j. DzU z 2015 r. poz. 748 ze
zm.). Wy miar świad cze nia zo sta nie usta lo ny wy łącz nie z ty tu łu prze -
by tych okre sów ubez pie cze nia.

Przy zna nie funk cjo na riu szo wi eme ry tu ry na pod sta wie po wo ła ne -
go wy żej prze pi su moż li we jest pod wa run kiem osią gnię cia przez nie -
go wie ku eme ry tal ne go, wy no szą ce go 60 lat dla ko biet i 65 lat dla
męż czyzn. Dla usta le nia pra wa do te go świad cze nia nie jest istot -
na dłu gość okre su ubez pie cze nia spo łecz ne go (rok czy 20 lat) ani ty -
tuł ubez pie cze nia (za trud nie nie bądź pro wa dze nie po za rol ni czej
dzia łal no ści go spo dar czej). Spo sób ob li cza nia wy so ko ści tej eme ry -
tu ry okre śla art. 26 usta wy o eme ry tu rach i ren tach z FUS. Zgod nie
z tym prze pi sem pod sta wę ob li cze nia świad cze nia sta no wi su ma skła -
dek ze wi den cjo no wa nych na in dy wi du al nym kon cie ubez pie czo ne -
go w ZUS, z uwzględ nie niem ich wa lo ry za cji oraz zwa lo ry zo wa ne go
ka pi ta łu po cząt ko we go. Zo sta nie ona po dzie lo na przez wy ra żo ne
w mie sią cach śred nie dal sze trwa nie ży cia dla osób w wie ku rów nym
wie ko wi, w ja kim ubez pie czo ny prze cho dzi na eme ry tu rę.

Je że li funk cjo na riusz przed przy ję ciem do służ by prze był przed
1 stycz nia 1999 r. ca ły swój staż ubez pie cze nio wy, a po zwol nie niu ze
służ by nie bę dzie pod le gał ubez pie cze niu eme ry tal ne mu, np. z ty tu -
łu po zo sta wa nia w sto sun ku pra cy, pod sta wę ob li cze nia je go eme ry -
tu ry z FUS sta no wił bę dzie wy łącz nie od po wied nio zwa lo ry zo wa ny
ka pi tał po cząt ko wy. Wa run kiem usta le nia ka pi ta łu po cząt ko we go jest
le gi ty mo wa nie się przez za in te re so wa ne go okre sem skład ko wym
i nie skład ko wym wy no szą cym co naj mniej 6 mie się cy i 1 dzień.

Pod sta wę ob li cze nia eme ry tu ry dla funk cjo na riu sza, któ ry zo sta -
nie ob ję ty ubez pie cze niem eme ry tal nym po raz pierw szy po zwol nie -
niu ze służ by, bę dzie na to miast sta no wi ła wy łącz nie kwo ta skła dek
na ubez pie cze nie eme ry tal ne ze wi den cjo no wa nych na in dy wi du al -
nym kon cie ubez pie czo ne go, z uwzględ nie niem ich wa lo ry za cji.

Je że li funk cjo na riusz speł ni wa run ki uzy ska nia eme ry tu ry z FUS, tj.
osią gnie po wszech ny wiek eme ry tal ny i udo wod ni okres ubez pie cze -
nia, wów czas wła ści wy ze wzglę du na je go miej sce za miesz ka nia od -
dział ZUS usta li pra wo do tej eme ry tu ry i ob li czy jej wy so kość oraz
roz pocz nie wy pła tę świad cze nia.

Funk cjo na riusz, któ ry speł ni wa run ki uzy ska nia eme ry tu ry „po li -
cyj nej”, bę dzie za tem upraw nio ny do po bie ra nia dwóch świad czeń,
przy czym każ de z nich bę dzie wy pła cał wła ści wy or gan: ZUS eme-
ry tu rę z FUS, a Za kład Eme ry tal no -Ren to wy MSWiA eme ry tu rę 
„po li cyj ną”.

Je że li su ma świad cze nia ob li czo ne go na pod sta wie art. 15a przy -
słu gu ją ce go łącz nie ze świad cze niem z Fun du szu Ubez pie czeń Spo -
łecz nych bę dzie niż sza od kwo ty naj niż szej eme ry tu ry, eme ry tu ra
„po li cyj na” zo sta nie pod wyż szo na w ta ki spo sób, aby su ma świad czeń

nie by ła niż sza od kwo ty naj niż szej eme ry tu ry (art. 18 ust. 3 usta wy
z dnia 18 lu te go 1994 r. o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy
Po li cji …).

Przy ję cie do służ by po 31 grud nia 2012 r.
Funk cjo na riu szo wi przy ję te mu po raz pierw szy po 31 grud nia 2012 r.

do służ by w Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Agen cji
Wy wia du, Służ bie Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ bie Wy wia du Woj -
sko we go, Cen tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym, Stra ży Gra nicz nej,
Biu rze Ochro ny Rzą du, Służ bie Ochro ny Pań stwa, Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, Służ bie Cel nej, Służ bie Cel no -Skar bo wej lub w Służ bie 
Wię zien nej eme ry tu ra przy słu gu je na za sa dach i w wy so ko ści okre -
ślo nych szcze gó ło wo w roz dzia le 1a cy to wa nej po wy żej usta wy eme -
ry tal nej.

Zgod nie z art. 18b usta wy świad cze nie eme ry tal ne otrzy mu je
funk cjo na riusz zwol nio ny ze służ by, któ ry w dniu zwol nie nia ma ukoń -
czo ne 55 lat ży cia* i co naj mniej 25 lat służ by we wspo mnia nych for -
ma cjach. Ja ko rów no rzęd ny ze służ bą trak tu je się okres służ by
woj sko wej uwzględ nia ny przy usta la niu pra wa do eme ry tu ry woj sko -
wej. Do wy słu gi eme ry tal nej za li cza się rów nież okre sy, o któ rych 
mo wa w art. 16 ust. 2, tj. po zba wie nia wol no ści i od by wa nia ka ry po -
zba wie nia wol no ści oraz okre sy za wie sze nia w czyn no ściach służ bo -
wych, je że li funk cjo na riusz zo stał unie win nio ny lub po stę po wa nie
kar ne zo sta ło umo rzo ne czy też gdy nie zo stał uka ra ny ka rą dys cy pli -
nar ną wy da le nia ze służ by. 

Do okre sów służ by, od któ rych uza leż nio ne jest na by cie pra wa
do eme ry tu ry lub dal szych okre sów służ by, za któ re wzra sta pod sta -
wa wy mia ru świad cze nia, zgod nie z art. 18c, za li cza się okres urlo pu
wy cho waw cze go udzie lo ne go w trak cie peł nie nia służ by, w wy mia -
rze łącz nym nie więk szym niż 3 la ta.

Eme ry tu ra dla funk cjo na riu sza przy ję te go po raz pierw szy do służ -
by po 31 grud nia 2012 r. wy no si 60% pod sta wy jej wy mia ru za 25 lat
służ by i wzra sta o 3% za każ dy dal szy rok tej służ by (art. 18e ust. 1 cyt.
usta wy).

W myśl art. 18f tej że usta wy pod sta wę wy mia ru świad cze nia sta -
no wi śred nie upo sa że nie funk cjo na riu sza na leż ne przez 10 ko lej nych
wy bra nych przez nie go lat ka len da rzo wych. Je śli funk cjo na riusz nie
wska że tych lat, pod sta wę wy mia ru eme ry tu ry sta no wi śred nie upo -
sa że nie na leż ne przez 10 ko lej nych lat ka len da rzo wych po prze dza ją -
cych rok zwol nie nia ze służ by. 

W przy pad ku funk cjo na riu szy przy ję tych po raz pierw szy do służ -
by po 31 grud nia 2012 r. w spo sób od mien ny od do tych cza so we go
usta la się pod sta wę wy mia ru eme ry tu ry, co szcze gó ło wo okre śla
art. 18f ust. 3-5 usta wy.

Tzw. de kla ra cja i brak służ by w PSP
Od dziel ną gru pę osób upraw nio nych do tzw. po li cyj ne go za opa -

trze nia eme ry tal ne go sta no wią by li funk cjo na riu sze po żar nic twa, któ -
rzy w stycz niu 1992 r. zło ży li pi sem ną zgo dę na pod ję cie służ by w PSP,
tzw. de kla ra cję, jed nak że służ by w struk tu rach PSP fak tycz nie nie 
peł ni li. 

Ich upraw nie nia eme ry tal ne okre śla art. 129 usta wy z dnia 24 sierp -
nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1313
ze zm.) oraz za pi sy roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych 
i ad mi ni stra cji z dnia 23 grud nia 1999 r. w spra wie szcze gó ło wych wa -
run ków usta la nia upo sa że nia przyj mo wa ne go za pod sta wę wy mia ru
świad czeń eme ry tal nych stra ża ków, któ rzy nie zo sta li po wo ła ni lub
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mia no wa ni na sta no wi ska służ bo we w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(DzU nr 109, poz. 1254).

Zgod nie z po wyż szy mi prze pi sa mi oso bom tym okres za trud nie -
nia w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej lub na sta no wi skach,
na któ rych wy ko ny wa li czyn no ści z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro -
wej – od 1 lu te go 1992 r., nie dłu żej niż do 30 czerw ca 1999 r. – trak -
tu je się ja ko służ bę w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wy łącz nie
w ro zu mie niu prze pi sów o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu -
szy Po li cji, Urzę du Ochro ny Pań stwa, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i Służ by Wię zien nej oraz ich ro dzin.

Jed no cze śnie stra ża cy ci, nie po wo ła ni lub nie mia no wa ni na sta -
no wi ska służ bo we w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej do dnia 30 czerw -
ca 1999 r., tra cą sta tus stra ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z upły -
wem te go ter mi nu.

Sto sow nie do art. 129 ust. 8-10 usta wy o PSP ko men dant głów ny
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej stwier dza za koń cze nie okre su za trud nie -
nia tych stra ża ków, przy czym de cy zję w tej spra wie trak tu je się do ce -
lów eme ry tal nych jak de cy zję o zwol nie niu ze służ by w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Jed no cze śnie stra ża kom, któ rzy speł nia ją wa ru nek
po sia da nia mi ni mum 15 lat służ by (okre sów rów no rzęd nych ze służ -
bą w PSP), usta la rów nież wy so kość upo sa że nia do ce lów eme ry tal -
nych, przyj mu jąc za pod sta wę upo sa że nie stra ża ka PSP we dług
sta wek obo wią zu ją cych w dniu koń czą cym okres za trud nie nia trak -
to wa ny ja ko służ ba w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, przy słu gu ją ce
na sta no wi sku po rów ny wal nym do sta no wi ska zaj mo wa ne go w dniu
koń czą cym ten okres.

Upo sa że nie przyj mo wa ne za pod sta wę wy mia ru świad czeń eme -
ry tal nych dla stra ża ków, któ rzy nie zo sta li po wo ła ni lub mia no wa ni
na sta no wi ska służ bo we w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, sta no wi wów -
czas:
� upo sa że nie za sad ni cze stra ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nie -
ob ję te go obo wiąz ko wy mi ubez pie cze nia mi eme ry tal ny mi i ren to wy -
mi w staw kach przy słu gu ją cych na sta no wi sku po rów ny wal nym
do sta no wi ska zaj mo wa ne go przez stra ża ka w dniu za koń cze nia okre -
su za trud nie nia trak to wa ne go ja ko służ ba w PSP,
� do da tek za po sia da ny sto pień po żar ni czy w staw kach prze wi dzia -
nych dla po rów ny wal ne go stop nia stra ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej nie ob ję te go obo wiąz ko wy mi ubez pie cze nia mi eme ry tal ny mi
i ren to wy mi,
� do da tek za la ta służ by dla stra ża ków, wo bec któ rych za koń cze nie
okre su trak to wa ne go ja ko służ ba w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej na -
stą pi ło przed 1 lip ca 1997 r., lub wzrost upo sa że nia za sad ni cze go z ty -
tu łu wy słu gi lat dla stra ża ków, wo bec któ rych za koń cze nie te go
okre su na stą pi ło po 1 lip ca 1997 r.,
� do da tek służ bo wy w wy so ko ści okre ślo nej w za łącz ni ku nr 1
do roz po rzą dze nia,
� 1/12 na gro dy rocz nej, ob li czo nej od skład ni ków upo sa że nia wy -
mie nio nych powyżej. 

Pro cen to we wy li cze nie eme ry tu ry w tym przy pad ku jest toż sa -
me z kal ku la cją prze pro wa dzo ną w przy pad ku funk cjo na riu szy, któ -
rzy po zo sta wa li w służ bie przed 2 stycz nia 1999 r.

st. ogn. Do ro ta Ma sta liƒ ska pełni słu˝b´ 
w Biu rze Kadr i Or ga ni za cji KG PSP

* Obecnie trwajà prace majàce na celu zniesienie warunku ukoƒczenia
55 roku ˝ycia.

k tu al nie usta wo daw ca wprost nie wska zu je w usta wie
o PSP [1], że od kan dy da ta wy ma ga się rę koj mi na le ży te -
go wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych, jed nak w pro -

ce sie kwa li fi ka cyj nym oce nia się je go kom pe ten cje, umie jęt no ści
i pre dys po zy cje do wy ko ny wa nia za wo du stra ża ka [2]. Z re gu ły funk -
cjo na riu sze PSP nie za wo dzą ocze ki wań – ofiar nie wy ko nu ją od po -
wie dzial ną, trud ną i obar czo ną ry zy kiem pra cę. Z te go wzglę du
cie szą się du żym za ufa niem spo łecz nym. 

Nie ste ty, nie kie dy do cho dzi do sy tu acji, w któ rych stra żak wy ka -
zu je się bra kiem od po wie dzial no ści, nie re ali zu je swo ich obo wiąz -
ków lub dzia ła na szko dę wi ze run ku ca łej for ma cji. Co zro bić w ta kim
przy pad ku?

Po stę po wa nie dys cy pli nar ne 
– re gu la cje praw ne 
Re gu la cje do ty czą ce od po wie dzial no ści dys cy pli nar nej stra ża -

ków za miesz czo ne w usta wie o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nie są
au to no micz ne. Usta wo daw ca nie re gu lu je sa mo dziel nie ca łe go
prze bie gu po stę po wa nia. W za sa dzie prze pi sy praw ne za war te
w oma wia nej prag ma ty ce służ bo wej w jed nym roz dzia le uj mu ją de -
fi ni cję prze wi nie nia dys cy pli nar ne go, ka ta log kar dys cy pli nar nych,

AN NA SO BI¡ SKA
DA MIAN WIT CZAK

Stop nio wa nie 
kar 
Postępowanie
dyscyplinarne w większości
przypadków ma na celu
skłonienie strażaka
do poprawy postępowania.
Dlatego dotkliwość kary
powinna być
uzależniona od wagi jego
czynu.
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or ga ny po stę po wa nia dys cy pli nar ne go, kwe stię przedaw nie nia od -
po wie dzial no ści dys cy pli nar nej lub wy ko na nia ka ry oraz ra mo wo
okre śla ją fa zy te go po stę po wa nia. 

Usta wa za le ca rów nież od po wied nie sto so wa nie prze pi sów Ko -
dek su po stę po wa nia kar ne go [3], ale co cie ka we, mil czy na te mat
ta kie go sa me go od nie sie nia do Ko dek su kar ne go [4]. Po wszech nie
apro bu je się jed nak po gląd o ko niecz no ści po słu gi wa nia się w spra -
wach dys cy pli nar nych pod sta wo wy mi in sty tu cja mi ma te rial ne go
pra wa kar ne go [5]. Upraw nio ny za tem wy da je się po gląd, że prze -
pi sy usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej sta no wią kom ple men tar -
ny z in ny mi usta wa mi (Ko dek sem po stę po wa nia kar ne go oraz
Ko dek sem kar nym) sys tem re guł okre śla ją cych pra wa i obo wiąz ki
stron oraz or ga nów po stę po wa nia dys cy pli nar ne go. 

Ce le po stę po wa nia dys cy pli nar ne go
Po stę po wa nie dys cy pli nar ne to po stę po wa nie re pre syj ne, acz -

kol wiek nie jest ty po wym po stę po wa niem kar nym, w któ rym ka ra
sta no wi od pła tę za wy rzą dzo ne zło [6]. Od po wie dzial ność dys cy pli -
nar na w głów nej mie rze zmie rza do od po wie dzi na py ta nie, czy po -
peł nio ne prze wi nie nie dys cy pli nar ne unie moż li wia stra ża ko wi
dal sze funk cjo no wa nie w for ma cji, czy też wy ma ga od nie go ko -
rek ty do tych cza so we go za cho wa nia.

Nie po win no za tem bu dzić wąt pli wo ści, że po stę po wa nie prze -
ciw ko oso bie, któ ra do pu ści ła się prze wi nie nia dys cy pli nar ne go, ma
za sad ni czo na ce lu po pra wę jej za cho wa nia oraz ostrze że nie po zo -
sta łych funk cjo na riu szy przed ta kim po stę po wa niem. W osta tecz -
no ści ma ono na ce lu wy da le nie ze służ by oso by, któ rej po peł ni ła
tak po waż ny wy stę pek, że uza sad nio ne jest orze cze nie naj su row -
szej z ka ta lo gu kar prze wi dzia nych w art. 117 ust. 1 usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Prze wi nie nie dys cy pli nar ne
Pań stwo wa Straż Po żar na czu wa nad wi ze run kiem for ma cji, oce -

nia jąc po stę po wa nie każ de go stra ża ka w trak cie je go służ by. By cie
funk cjo na riu szem PSP zo bo wią zu je do god ne go za cho wa nia – swo -
ją oso bą re pre zen tu je ca łą for ma cję stra żac ką. Nie któ re za cho wa nia
mo gą zo stać oce nio ne ja ko nie wła ści we lub nie ak cep to wal ne [7]. 

Usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, po dob nie jak in ne ak ty 
re gu lu ją ce od po wie dzial ność dys cy pli nar ną okre ślo nych grup za -
wo do wych, nie wska zu je wy raź ne go ka ta lo gu prze wi nień dys cy pli-
nar nych. Okre ślo na zo sta ła jed nak pod sta wa po cią gnię cia do od po -
wie dzial no ści dys cy pli nar nej stra ża ka. Sta no wi ją za wi nio ne, nie na -
le ży te wy ko ny wa nie obo wiąz ków służ bo wych oraz czy ny sprzecz ne
ze zło żo nym ślu bo wa niem [8]. W naj prost szym uję ciu są to czy ny
go dzą ce w do bro służ by oraz god ność wy ko ny wa ne go za wo du [9].
Na le ży pa mię tać, że stra żak od po wia da dys cy pli nar nie rów nież
za po peł nio ne prze stęp stwa lub wy kro cze nia, nie za leż nie od od po -
wie dzial no ści kar nej.

Orzecz nic two Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go wska zu je, że
nie na le ży te wy ko ny wa nie obo wiąz ków ozna cza za nie cha nie dzia -
ła nia, do któ re go stra żak był zo bo wią za ny, lub wy ko na nie czyn no -
ści, do któ rej był zo bo wią za ny, w spo sób wa dli wy, sprzecz ny
z prze pi sa mi pra wa lub ak ta mi we wnętrz ny mi kie ro wa nia. Nie zbęd -
nym ele men tem od po wie dzial no ści dys cy pli nar nej stra ża ka jest za -
tem wi na [10].

W struk tu rach opar tych na hie rar chicz nym pod po rząd ko wa niu,
a ta ką nie wąt pli wie jest Pań stwo wa Straż Po żar na, bar dzo waż ne jest

wy cią ga nie kon se kwen cji w sto sun ku do pod mio tów wcho dzą cych
w skład ta kiej or ga ni za cji. Nie mo gą bo wiem po zo stać bez kar ne
wszel kie dzia ła nia nie zgod ne z pra wem, prze ja wy nie po słu szeń stwa
czy za cho wa nia po dyk to wa ne zły mi emo cja mi. Jak za tem dys cy -
pli no wać stra ża ka w zgo dzie z prze pi sa mi praw ny mi i ja kie ka -
ry moż na za sto so wać?

Pro por cjo nal ność prze wi nień i kar
Usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej prze wi du je okre ślo ne

sank cje za po peł nie nie prze wi nie nia dys cy pli nar ne go. Ka ta log za -
sad ni czych kar dys cy pli nar nych jest za miesz czo ny w art. 117 ust. 1
usta wy. Za li cza się do nich upo mnie nie, na ga nę, prze nie sie nie
na niż sze sta no wi sko służ bo we, ob ni że nie stop nia, wy da le nie ze
służ by. 

Na od ręb ny tryb po stę po wa nia w spra wach za prze wi nie nia dys -
cy pli nar ne mniej szej wa gi – na co zwró cił uwa gę Na czel ny Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny – wska zu je treść art. 118 ust. 1 usta wy o Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Sto sow nie do te go prze pi su za mniej po waż ne wy -
kro cze nie, nie uza sad nia ją ce wszczę cia po stę po wa nia dys cy pli nar -
ne go, prze ło żo ny dys cy pli nar ny mo że wy mie rzyć ka rę upo mnie nia
na pi śmie. W kon tek ście tej re gu la cji Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
roz róż nił czy ny mniej szej wa gi i czy ny w stop niu pod sta wo wym,
stwier dza jąc, że wa ga prze wi nień dys cy pli nar nych pod le ga stop nio -
wa niu [10].

Przy oce nie wa gi prze wi nie nia na le ży kie ro wać się dy rek ty wa mi
okre ślo ny mi w art. 115 § 2 Ko dek su kar ne go w związ ku z art. 124n
usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Ko niecz na jest ana li za ro dza -
ju i cha rak te ru na ru szo ne go do bra, roz mia ru wy rzą dzo nej lub gro -
żą cej szko dy, spo so bu i oko licz no ści po peł nio ne go czy nu, wa gi
na ru szo nych przez spraw cę obo wiąz ków, jak rów nież za mia ru, mo -
ty wa cji spraw cy, ro dza ju na ru szo nych re guł ostroż no ści i stop nia ich
na ru sze nia [11]. 

War to za zna czyć, że okre śla jąc ka ta log kar dys cy pli nar nych, usta -
wo daw ca nie prze są dził, ja kie mu prze wi nie niu od po wia da każ da
z nich. W związ ku z tym na le ża ło by przy jąć, że po zo sta wił te kwe -
stie uzna niu or ga nów roz strzy ga ją cych, co nie ozna cza jed nak do -
wol no ści w ich sto so wa niu [12]. 

Oko licz no ści istot ne dla wy bo ru 
ka ry dys cy pli nar nej
Jak wy ni ka z po wyż szych roz wa żań, oce na na ru sze nia obo wiąz -

ku służ bo we go, wa ga te go na ru sze nia, usta le nie je go za kre su, a tak -
że wy miar od po wied niej ka ry sta no wi kom pe ten cję or ga nów
orze ka ją cych w spra wach dys cy pli nar nych. Or gan ma za tem obo -
wią zek zba dać wszyst kie oko licz no ści fak tycz ne spra wy i uza sad nić
wy da ne w spra wie roz strzy gnię cie. W pew nych sy tu acjach za sad ne
mo że się oka zać miar ko wa nie sank cji (stop nio wa nie ka ry). W naj -
prost szym uję ciu po le ga ono na do sto so wa niu stop nia do le gli wo -
ści sank cji do wa gi po peł nio ne go przez stra ża ka prze wi nie nia
dys cy pli nar ne go, w tym oko licz no ści przed mio to wych i pod mio to -
wych.

Do ro bek wy pra co wa ny przez dok try nę pra wa kar ne go mo że być
uży tecz ny do sfor mu ło wa nia po stu la tów, ja ki mi po win ny kie ro wać
się or ga ny przy wy mie rza niu ka ry dys cy pli nar nej. Po moc ne mo gą
się rów nież oka zać prze pi sy re gu lu ją ce od po wie dzial ność po zo sta -
łych służb mun du ro wych, a od no szą ce się do oko licz no ści uwzględ -
nia nych przy wy mie rza niu ka ry dys cy pli nar nej [13].
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Za sad ni czo za tem wy mie rzo na ka ra po win na być współ mier -
na do wy kro cze nia i stop nia za wi nie nia, w szcze gól no ści po win -
na uwzględ niać oko licz no ści po peł nie nia prze wi nie nia dys cy-
pli nar ne go, je go skut ki, w tym na stęp stwa dla służ by, ro dzaj i sto -
pień na ru sze nia cią żą cych na ob wi nio nym obo wiąz ków, po bud ki
dzia ła nia, za cho wa nie ob wi nio ne go przed po peł nie niem czy nu
i po je go po peł nie niu oraz do tych cza so wy prze bieg służ by.

Na le ży za zna czyć, że usta wo daw ca pre cy zu je, czym jest prze wi -
nie nie dys cy pli nar ne – okre śla je ja ko za wi nio ne, nie na le ży te wy ko -
ny wa nie obo wiąz ków. Co za tem mie ści się w tak wy zna czo nych
ra mach?

Wy ja śnia jąc po wyż sze kwe stie, na le ża ło by w pierw szej ko lej no -
ści się gnąć do in sty tu cji pra wa kar ne go, a mia no wi cie po ję cia „wi -
ny” [14]. Prze wi nie nie dys cy pli nar ne bę dzie za wi nio ne, je że li stra żak
ma za miar je po peł nić – ta oko licz ność uwzględ nia rów nież sy tu -
ację, gdy funk cjo na riusz, prze wi du jąc moż li wość po peł nie nia czy -
nu, go dzi się na to. Nie kie dy prze wi nie nie za ist nie je rów nież
w przy pad ku wi ny nie umyśl nej, je śli wy nik nie ona za rów no z nie -
dbal stwa, jak i z lek ko myśl no ści. 

Nie ma przy tym zna cze nia, czy dzia ła nie lub za nie cha nie kon -
kret nej oso by by ło za mie rzo ne, czy też nie. Czyn sta no wią cy prze -
wi nie nie dys cy pli nar ne mo że mieć bo wiem cha rak ter umyśl ny
i nie umyśl ny. Stąd też jest ono za wi nio ne tak że wte dy, gdy funk cjo -
na riusz wpraw dzie nie ma za mia ru do pu ścić się uchy bie nia, jed nak
do cho dzi do nie go na sku tek nie za cho wa nia ostroż no ści wy ma ga -
nej w da nych oko licz no ściach, mi mo że moż li wość ta ką mógł i po -
wi nien prze wi dzieć. 

Sto pień ostroż no ści wy ma ga ny od stra ża ka w ra mach wy ko ny -
wa nych przez nie go czyn no ści na le ży oce niać przez pry zmat wie -
dzy, ja ką po wi nien po sia dać z ra cji peł nio nej służ by. Okre śla jąc ów
sto pień, or gan orze ka ją cy po wi nien od po wie dzieć na py ta nie, czy
w świe tle oko licz no ści fak tycz nych spra wy stra żak mógł i po wi nien
prze wi dzieć, że po peł nia czyn, któ ry mo że skut ko wać od po wie dzial -
no ścią dys cy pli nar ną.

Ko lej ne oko licz no ści, któ re or gan po wi nien wziąć pod uwa gę
przy wy mie rza niu ka ry, to za cho wa nie ob wi nio ne go przed do pusz -
cze niem się prze wi nie nia dys cy pli nar ne go i po nim oraz do tych cza -
so wy prze bieg służ by. Dla te go też rze tel ne wy wią zy wa nie się
z po wie rzo nych obo wiąz ków, an ga żo wa nie się w pro wa dzo ne dzia -
ła nia, dys po zy cyj ność i su mien ność po win ny sta no wić oko licz no ści
ła go dzą ce. 

W orzecz nic twie ak cen tu je się, że w po stę po wa niu dys cy pli nar -
nym gwa ran cje kon sty tu cyj ne pra wa kar ne go sto so wa ne są od po -
wied nio, a nie wprost [15]. Po śród od po wied nio sto so wa nych
prze pi sów pro ce du ry kar nej przy kła do wo moż na wska zać re gu la -
cje do ty czą ce pod sta wo wych za sad pro ce so wych, w tym za sa dę
swo bod nej oce ny do wo dów, ba da nia oraz uwzględ nia nia oko licz -
no ści prze ma wia ją cych za rów no na ko rzyść, jak i nie ko rzyść ob wi -
nio ne go [16]. Uza sad nio ny jest za tem po gląd, że spe cy fi ka i sto pień
wi ny stra ża ka po win ny mieć wpływ na wy miar ka ry dys cy pli nar nej. 

Kon klu zje
Wy so kie stan dar dy służ by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej łą czą

się z ry go ry stycz ny mi wy ma ga nia mi w za kre sie prze strze ga nia pra -
wa, by pra ca funk cjo na riu szy po żar nic twa cie szy ła się wy so ką oce -
ną oby wa te li. Czę sto za ufa nie spo łecz ne i au to ry tet są nie zbęd ne,
by stra ża cy mo gli w peł ni wy ko ny wać swo je obo wiąz ki. 

Kon se kwen cją do pusz cze nia się prze wi nie nia dys cy pli nar ne go
jest sank cja. Jed nak sam fakt, że stra żak na ru szył stan dar dy służ by,
nie świad czy o ko niecz no ści uka ra nia go w spo sób naj bar dziej do -
tkli wy. Wy mie rze nie kon kret nej ka ry dys cy pli nar nej po win na po -
prze dzać wni kli wa, a za ra zem obiek tyw na oce na oko licz no ści
spra wy. Wy da ne roz strzy gnię cie mu si być na to miast uza sad nio ne
w spo sób unie moż li wia ją cy ewen tu al ne po sta wie nie or ga no wi dys -
cy pli nar ne mu za rzu tu do wol no ści za sto so wa nej sank cji. In sty tu cja
ta, po dej mu jąc de cy zję o na ło że niu jed nej ze wska za nych przez
usta wę kar, po win na uwzględ nić i roz wa żyć wszyst kie oko licz no ści
mo gą ce mieć wpływ na ro dzaj sank cji, za rów no te ob cią ża ją ce, jak
i ła go dzą ce. Nie wąt pli wie na wy miar ka ry mo że rzu to wać sto pień
wi ny. 

Na ko niec na le ży za strzec, że przed sta wio ne po wy żej roz wa ża -
nia nie sta no wią ele men ta rza oce ny prze wi nie nia dys cy pli nar ne go
skie ro wa ne go do or ga nów orze ka ją cych. Ma ją one je dy nie na ce lu
zwró ce nie uwa gi na kwe stię ko niecz no ści stop nio wa nia kar dys cy -
pli nar nych. Są za tem nie wią żą cy mi wska zów ka mi po żą da ne go po -
stę po wa nia w kwe stii na kła da nia na stra ża ka sank cji za po peł nio ne
prze wi nie nie. 

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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[2] Art. 28 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (t.j. DzU z 2018 r.
poz. 1313 ze zm.).
[3] Usta wa z dnia 6 czerw ca 1997 r. Ko deks po stę po wa nia kar ne go (t.j. DzU z 2018 r.
poz. 1987).
[4] Usta wa z dnia 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1600).
[5] P. Czar nec ki, Mo del po stę po wa nia dys cy pli nar ne go, [w:] P. Czar nec ki (red.), Po stę po wa nie
kar ne i in ne po stę po wa nia re pre syj ne, War sza wa 2016, s. 258. 
[6] A. Grześ ko wiak, Funk cje ka ry w świe tle pro jek tów zmian ko dek su kar ne go, [w:] A. Dę -
biń ski, A. Grześ ko wiak, K. Wiak (red.), Ius et lex. Księ ga ju bi le uszo wa ku czci Pro fe so ra Ada ma
Strzem bo sza, Lu blin 2002, s. 46-48.
[7] Za sa dy ety ki za wo do wej funk cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
[8] Art. 115 ust. 1 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (t.j. DzU
z 2018 r. poz. 1313 ze zm.).
[9] Stra żak, skła da jąc ślu bo wa nie, któ re go ro tę okre śla art. 30 ust. 1 usta wy z dnia 24 sierp -
nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), zo bo wią zał
się w szcze gól no ści do prze strze ga nia pra wa, strze że nia god no ści, ho no ru i do bre go imie -
nia służ by.
[10] Uchwa ła Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 10 stycz nia 2010 r., sygn.
akt I OPS 4/10 -, ONSAiWSA 2011, nr 2, poz. 24.
[11] S. Maj, Po stę po wa nie dys cy pli nar ne w służ bach mun du ro wych, War sza wa 2008, s. 176.
[12] Por. uza sad nie nie wy ro ku Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna niu
z dnia 16 lu te go 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 786/16, LEX nr 2267831.
[13] Np. art. 224 usta wy o z dnia 8 grud nia 2017 r. o Służ bie Ochro ny Pań stwa (t.j. DzU z 2019
r. poz. 828); art. 134h usta wy z dnia z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (t.j. DzU z 2019 r.
poz. 161); art. 239 usta wy z dnia 9 kwiet nia 2010 r. o Służ bie Wię zien nej (t.j. DzU z 2018 r.
poz. 1542).
[14] Szerz. A. Bar czak -Oplu stil, Spor ne za gad nie nia isto ty wi ny w pra wie kar nym. Za rys pro -
ble mu, CPKiNP 2005, z. 2. s. 79-96; A. Pia czyń ska, Kry te ria stop nio wa nia wi ny, PiP 2012, nr 9,
s. 64.
[15] Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 4 lip ca 2002 r., sygn. akt P 12/01, OTK-
A 2002/4, poz. 50, wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 15 stycz nia 2007 r., sygn. akt
P 19/06, OTK ZU nr 1/A/2007, poz. 2.
[16] R. Hau ser, A. Wró bel, Z. Nie wia dom ski (red.), Sys tem pra wa ad mi ni stra cyj ne go. Sto su nek
służ bo wy, t. 11, War sza wa 2011, s. 457.



ło nął je den z naj star szych uczel nia nych bu dyn ków, w któ rym
od by wa ły się m.in. po sie dze nia Tym cza so we go Rzą du Na ro -
do we go w okre sie po wsta nia stycz nio we go. Ak cją ra tun ko wo -

-ga śni czą do wo dził ko men dant Cho ci szew ski. Po li cji zaś po le co no
za mknię cie ru chu ulicz ne go i pil no wa nie po rząd ku pu blicz ne go. 

Naj waż niej szym i jed no cze śnie naj trud niej szym za da niem dla kil -
ku od dzia łów stra ży po żar nej, przy by łych do po ża ru w cią gu 30 min
od zgło sze nia, by ło zlo ka li zo wa nie głów ne go punk tu za pal ne go. 
Pa li ły się już ha le o spo rej po wierzch ni użyt ko wej, a tym sa mym 
zgro ma dzo ne w nich zbio ry mu ze al ne – m.in. bi blio te ka or ni to lo-
gicz na oraz eks po na ty z pra cow ni dzia łu krę gow ców, nie któ re zna ne
na wet po za gra ni ca mi kra ju. Ko lek cjo no wa ne by ły od 1819 r., kie dy
to utwo rzo no na Uni wer sy te cie War szaw skim pierw szą sa mo dziel ną
ka te drę zoo lo gii i po zwo lo no pro fe so ro wi Fe lik so wi Paw ło wi Ja roc -
kie mu za ku pić mu ze al ne oka zy od pew ne go za moż ne go ślą skie go

szlach ci ca i ko lek cjo ne ra o na zwi sku Min kwitz. Po żar mu zeum był nie -
po we to wa ną stra tą dla pol skiej na uki, spło nę ło w nim 60 000 tys. cen -
nych i nie po wta rzal nych oka zów przy rod ni czych. Spło nę ły in wen -
ta rze, me ble, wy po sa że nie la bo ra to ryj ne i pie nią dze o łącz nej war to -
ści 6815 zł. 

Dla wszyst kich, któ rzy in te re so wa li się hi sto rią pol skiej zoo lo gii,
stał się on też okrop nym przy po mnie niem in ne go po ża ru – w 1848 r.
w Pod ho rod cach ko ło Stry ja w Kar pa tach Wschod nich w ośrod ku na -
uki zoo lo gii ży wioł znisz czył m.in. zbiór en to mo lo gicz ny li czą cy po -
nad 6000 tys. ga tun ków owa dów kra jo wych i za gra nicz nych. 

Ak cja ra tun ko wa 
Pra wie go dzi nę trwa ło, za nim stra ża cy do tar li do new ral gicz ne go

punk tu, któ ry mógł za koń czyć ca łą ak cję. Nie ste ty tak się nie sta ło, bo
w tym cza sie nie wia do mo z ja kich przy czyn za pa lił się dach ca łe go

gma chu. A oprócz Mu zeum Zoo lo gicz ne go
znaj do wa ła się w nim rów nież od lew nia gip so -
wa ze zbio ra mi po pier si, za kład ana to mii po rów -
naw czej, wy py cha nia zwie rząt i pra cow nia
zoo lo gicz na. 

Bu dy nek skła dał się z par te ru, pię tra i pod da -
sza. Zda wa no so bie spra wę z fak tu, że one rów -
nież mo gły być za gro żo ne po ża rem. Za cho dzi ła
też oba wa, że los mu zeum mo że po dzie lić są sia -
du ją cy z obiek tem szpi tal św. Ro cha. W szpi ta lu
wy bu chła pa ni ka. Dy żu ru ją cy w no cy per so nel
me dycz ny był zmu szo ny prze pro wa dzić szyb ką
ewa ku ację cho rych, a za da nie to za pew ne nie
by ło ła twe, zwa żyw szy na póź ną go dzi nę, brak
na tu ral ne go świa tła i peł nej ob słu gi za trud nio -
nych. W I po ło wie XX w. nie we wszyst kich in sty -
tu cjach pu blicz nych po słu gi wa no się jesz cze
ta ki mi stan dar da mi praw no -or gani za cyj ny mi
na wy pa dek róż nych nie szczę śli wych wy da rzeń,
jak współ cze śnie. Szko le nia, za rzą dze nia, re gu -
la mi ny i in struk cje po wsta wa ły za zwy czaj po tra -
gicz nym zda rze niu. 
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Mu zeum Zoo lo gicz ne
w ogniu

1 października 1935 r. o 23.15 warszawska straż pożarna i policja zostały
zaalarmowane. W stolicy zawyły syreny. Płonęła część północnego skrzydła

na pierwszym piętrze budynku stojącego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
Mieściło się w nim Muzeum Zoologiczne, podległe tejże uczelni. 

P

Ak cja ga śni cza w Mu zeum Zoo lo gicz nym w 1935 r. 
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O po ża rze po in for mo wa no m.in. pre zy den ta mia sta oraz wła dze
uczel ni. Za raz po za alar mo wa niu na miej scu zja wi li się rek tor, ku stosz
mu zeum i pro fe so ro wie uni wer sy tec cy, któ rzy pod ję li de cy zję o utwo -
rze niu na dzie dziń cu po la na mio to we go, do namiotów w cza sie ak cji
wy no szo no oca la łe zbio ry. Pod bra mą uczel ni zgro ma dzi li się miesz -
kań cy mia sta. W tłu mie ob ser wa to rów zna leź li się rów nież re dak to rzy
lo kal nych ga zet. 

Do pierw szej nad ra nem spło nę ły wszyst kie sa le eks po zy cyj ne
znaj du ją ce się na pierw szym pię trze, jak rów nież pod da sze na le żą ce
do te go pię tra i dach. Ogień sze rzył się gwał tow nie, po nie waż więk -
szość mu ze aliów zoo lo gicz nych za kon ser wo wa na by ła w spi ry tu sie
i ete rze, co po tę go wa ło po żo gę. Pod czas ga sze nia za la ne zo sta ły gip -
so we po pier sia w pra cow ni od lew ni czej i po ko je kil ku stu den tów, któ -
rzy wy naj mo wa li miesz ka nia od uczel ni. Ich do byt ku oso bi ste go nie
uda ło się ura to wać. Ak cję ga śni czą utrud niał rów nież brak do stę pu
do hy dran tów. Nie by ło ich na te re nie uczel ni, wo bec cze go wo dę na -
le ża ło czer pać z hy dran tów ulicz nych. 

Przy czy ny po ża ru 
Do dziś nie są zna ne przy czy ny tam tej ka ta stro fy. Śledz two ni cze -

go nie usta li ło. Za raz po po ża rze po wo ła no spe cjal ną ko mi sję. Prze -
słu cha no wszyst kich pra cow ni ków. We dług ra por tu ko men dan ta
Cho ci szew skie go, któ ry do koń ca kie ro wał ak cją ga śni czą, po żar mógł
po wstać od po zo sta wio ne go w pra cow ni or ni to lo gicz nej nie do pał ka
pa pie ro sa. Przy pa dek, nie ostroż ność lub ce lo we dzia ła nie? Nie usta -
lo no te go de fi ni tyw nie. 

Pra sa o ca łym tym tra gicz nym zda rze niu roz pi sy wa ła się do syć kry -
tycz nie, wy po mi na jąc wła dzom uczel nia nym brak do zo ru, prze szko -
le nia, fa cho wej opie ki nad za byt ka mi i skan da licz ne za nie dba nia.
Re dak to rzy py ta li, jak to moż li we. Uni wer sy tet za trud niał do zor ców,
któ rzy zo bo wią za ni by li pil no wać wszyst kich obiek tów uczel nia nych
przez ca łą do bę, a w chwi li po ja wie nia się dy mu ża den z nich nie za -
re ago wał, nie zwró cił uwa gi na to, co dzie je się na te re nie uczel ni. 
Do zor cy i por tie rzy zja wi li się do pie ro w mo men cie roz po czę cia ak cji
ga śni czej przez war szaw skie od dzia ły stra ży. Ar ty ku ły pra so we pod -
sy ca ne by ły rów nież ogól nym na sta wie niem do bez pie czeń stwa po -
ża ro we go w in nych mu ze ach i in sty tu cjach kul tu ry, wspo mi na jąc m.in.
o po ża rze w In sty tu cie Po pie ra nia Sztu ki. 

Na tych mia sto wa od bu do wa gma chu by ła nie moż li wa. Ko niecz-
no ścią za tem oka za ła się zmia na lo ka lu. Po wzię to wów czas de cy zję
o wy na ję ciu bu dyn ku po Woj sko wym In sty tu cie Geo gra ficz nym, znaj -
du ją cego się przy ul. Wil czej 64. Mu zeum i In sty tut Zoo lo gii Pol skiej
Aka de mii Na uk mieści się tam do dziś.

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

Li te ra tu ra:
[1] G. Brzęk, Hi sto ria zoo lo gii w Pol sce do 1860 r., Pra ce Ko mi sji Pol skiej Aka de mii Umie jęt no -
ści, t. 3, 115-118, wyd. Mu zeum Hi sto rii Pol ski, War sza wa 2001 r., s. 155. 
[2] S. Za wadz ki, Edu ka cja przed edu ka cją. Zna cze nie dzia łal no ści wy sta wien ni czej Mu zeum Zoo -
lo gicz ne go w War sza wie w XIX i pierw szej po ło wie XX w. w kształ to wa niu świa do mo ści eko lo gicz -
nej spo łe czeń stwa pol skie go, Stu dia i ma te ria ły CEPL w Ro go wie, r. 18, ze szyt 47/2/2016,
Ro gów 2016 r., s. 14. 
[3] Z. Fe do ro wicz, S. Fe lik siak, 15- le cie Ga bi ne tu Zoo lo gicz ne go w War sza wie. „Me mo ra bi blia
Zoo lo gi ca No wa Se ria” 2016, nr 1, wyd. Mu zeum i In sty tut Zoo lo gii PAN, War sza wa 2016, s. 35. 
[4] Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny nr 274 z 1935 r., s. 14. 
[5] Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny nr 275 z 1935 r., s. 3. 
[6] Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny nr 276 z 1935 r., s. 10. 

Sko ro sa mym cen trum Ko ścio ła, je go ser -
cem, po zo sta je Eu cha ry stia, to fun da men tal ne
zna cze nie dla chrze ści jan ma do bre zro zu mie -
nie war to ści i zna cze nia mszy świę tej. Nie jest
ona czymś w ro dza ju te atral ne go przed sta wie -
nia, lecz spo tka niem z mę ką i zmar twych wsta -

niem Pa na. Bez peł nej świa do mo ści w tym ob sza rze trud no w peł ni
prze ży wać na sze re la cje z Bo giem. War to pa mię tać, że ty sią ce chrze ści jan
na ca łym świe cie na prze strze ni dwóch ty się cy lat hi sto rii sta wia ło i wciąż
sta wia opór aż do śmier ci, aby bro nić Eu cha ry stii. W okre sie prze śla do wań
za pa no wa nia Dio kle cja na, w 304 r. gru pa chrze ści jan z pół noc nej Afry ki
zo sta ła aresz to wa na za uczest nic two we mszy św. od pra wia nej w do mu.
Kie dy rzym ski pro kon sul w trak cie prze słu cha nia za py tał, dla cze go to ro -
bi li, sko ro wie dzie li, że jest to za bro nio ne, od po wie dzie li: bez nie dzie li, bez
mszy świę tej nie moż na żyć. Bez Eu cha ry stii ży cie chrze ści jań skie po pro -
stu za mie ra. Czło wiek wie rzą cy mo że na wet re zy gno wać z ży cia ziem skie -
go dla Eu cha ry stii, bo jest prze ko na ny, że to ona da je ży cie wiecz ne
i po zwa la uczest ni czyć w zwy cię stwie Chry stu sa nad śmier cią. 

Czer wiec to tra dy cyj nie czas po świę co ny Ser cu Je zu sa, sym bo lo wi 
wia ry chrze ści jań skiej, ale i Eu cha ry stii. Re flek sja nad tą sym bo li ką jest
szcze gól nie bli ska nie tyl ko wy traw nym mi sty kom i teo lo gom, ale tak że
teo lo gicz nie nie wy kształ co nym wier nym. Za wie ra jąc w so bie ta jem ni ce
Wcie le nia i Od ku pie nia, w pro sty i au ten tycz ny za ra zem spo sób wy ra ża
bo wiem do brą no wi nę o nie zwy kłej mi ło ści Bo ga do czło wie ka. 

Przy po mi na my so bie w tych dniach, że ja ko chrze ści ja nie otrzy ma li -
śmy naj wspa nial szy dar: do stęp do ser ca Je zu sa, do stęp do Je go przy jaź -
ni. Nic le piej i głę biej nie od da je praw dy o na szym prze zna cze niu niż
per spek ty wa by cia przy ja ciół mi na sze go Zba wi cie la. Jest to nie zwy kły dar
z te go wzglę du, że w od róż nie niu od sła bych lu dzi Pan za wsze wier ny jest
te mu da ro wi. Na wet wte dy, gdy my nie do cho wu je my mu wia ry i od da la -
my się od Nie go przez na sze grze chy.

Z nie skoń czo ne go, a więc nie po ję te go dla nas ho ry zon tu swo jej mi ło -
ści Bóg ze chciał wejść w gra ni ce hi sto rii i ludz kiej kon dy cji. Dzię ki te mu, że
przy jął ludz kie cia ło i ser ce, mo że my oglą dać i spo ty kać już w skoń czo no -
ści to, co nie skoń czo ne, a więc nie wi dzial ną i nie wy ra żal ną ta jem ni cę
w ludz kim Ser cu Je zu sa z Na za re tu. Każ dy z nas po trze bu je czuć nie tyl ko
bi cie wła sne go ser ca, ale jesz cze bar dziej pul so wa nie nie za wod nej obec -
no ści, wy czu wal nej zmy sła mi wia ry obec no ści Chry stu sa, je dy ne go i praw -
dzi we go ser ca świa ta.

Zda jąc so bie spra wę z na szych ludz kich po trzeb, w uro czy stość Bo że -
go Cia ła, któ ra w tym ro ku w czerw cu łą czy ze so bą re flek sję nad Eu cha ry -
stią i Ser cem Je zu sa, piel grzy mu je On do nas, wy cho dząc na dro gi na szych
pa ra fii. Ro zu mie ją cy na sze roz ter ki Je zus wy cho dzi z ko ścio łów, aby być
bli żej nas, na sze go ży cia, peł ne go tru dów, cier pień, ale i zma gań ze sła bo -
ścia mi. W ta kie wła śnie ży cie, rów nież i na sze ży cie, chce wejść Je zus, aby
nadać mu wła ści wy sens i war tość. Zrób my mu miej sce w na szych ro dzi -
nach, w ży ciu spo łecz nym, ale i w prze strze ni co dzien nej służ by.

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

Eucharystia 
– dar miłości 
Jezusa

� SŁUŻBA I WIARA
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� Ae ro zo le ga śni cze: prze gląd li te ra tu ro wy (Ae ro sol for ming
com po si tions for fi re fi gh ting ap pli ca tions: A re view), M. Ro hil la, 
A. Sa xe na, P.K. Di xit, G.K. Mi sh ra, R. Na rang, Fi re Tech no lo gy, opu -
bli ko wa ny on li ne (https://doi.org/10.1007/s10694 -019-00843-7).

Od cza su wy co fa nia ha lo nów mo cą pro to ko łu mont re al skie go
pod ko niec lat 80. po przed nie go stu le cia ae ro zo le ga śni cze zna la zły
sze ro kie za sto so wa nie w ochro nie prze ciw po ża ro wej. Ce chu je je wy -
so ka sku tecz ność ga śni cza, przy za cho wa niu mi ni mal ne go wpły wu
na warstwę ozo no wą. Ma ło te go, ae ro zo le ga śni cze zy sku ją po pu lar -
ność na świe cie tak że ze wzglę du na tech nicz ną ła twość prze cho wy -
wa nia (nie wy ma ga ją zbior ni ków ci śnie nio wych), a co za tym idzie,
ma ją niż sze wy ma ga nia kon ser wa cyj ne w porównaniu do urzą dzeń
ga śni czych ae ro zo lo wych. 

Me cha nizm ga śni czych ae ro zo li jest wie lo po zio mo wy. Ich dzia ła -
nie za czy na się na od bie ra niu cie pła z pa lą ce go się ma te ria łu. Wpły -
wa ją tak że na ogra ni cze nie do stę pu tle nu, a tak że dzia ła ją na po zio-
mie che micz nym, wy ła pu jąc rod ni ki. Co cie ka we, tech no lo gia ta
w pew nym sen sie po cho dzi z ko smo su, po nie waż jej roz kwit za wdzię -
cza my pro gra mo wi lo tów So juz, pro wa dzo ne mu w by łym Związ ku
Ra dziec kim. Ae ro zo le są bo wiem uzna wa ne za nie tok sycz ne, a ich
uwol nie nie do oto cze nia nie ge ne ru je zna czą cych ilo ści po zo sta ło ści
po pro ce sie ga śni czym, dzię ki cze mu sys tem ga śni czy nie sta no wił
sam w so bie za gro że nia dla astro nau tów. 

Ae ro zo le ga śni cze róż nią się prze zna cze niem i ocze ki wa ną sku tecz -
no ścią ga śni czą, szcze gól nie w od nie sie niu do kosz tów pro duk cji.
Od skła du za le ży za tem za le ca ne stę że nie ga śni cze, co z ko lei wpły -
wa na kosz ty za dzia ła nia sys te mu. Na le ży pod kre ślić, że ro dzaj chro -
nio ne go obiek tu tak że ma zna cze nie. Jest gru pa ae ro zo li ga śni czych
prze zna czo na do po miesz czeń, w któ rych znaj du je się znacz na ilość
elek tro ni ki. Zwy kle naj waż niej szym skład ni kiem tych środ ków ga śni -
czych są so le stron tu. 

W pre zen to wa nym ar ty ku le au to rzy po sta ra li się ze brać w jed nym
miej scu wie le cie ka wych in for ma cji na te mat ae ro zo li ga śni czych.
Prze gląd li te ra tu ro wy tłu ma czy skład ae ro zo li ga śni czych, za sa dę dzia -
ła nia i do wo dzi ich wyż szo ści nad in ny mi środ ka mi ga śni czy mi w okre -
ślo nych apli ka cjach. Je że li czy tel nik pra gnie po sze rzyć swo ją wie dzę
na ten te mat, ar ty kuł jest świet ną do te go oka zją. 

� Za rzą dza nie w ochro nie prze ciw po ża ro wej la sów i nie uchwyt -
ność zmian (Fo rest Se rvi ce fi re ma na ge ment and the elu si ve ness of
chan ge), C.A. Schultz, M.P. Thomp son, S.M. McCaffrey, Fi re Eco lo -
gy (2019) 15, s. 13.

W Sta nach Zjed no czo nych po dej ście do za rzą dza nia w ochro nie
prze ciw po ża ro wej la sów zmie ni ło się w istot ny spo sób w ostat nich
la tach. Nie jest do koń ca istot na przy czy na tych zmian: czy to zmia -
na kli ma tu, wy so kie kosz ty dzia łań ga śni czych, czy też ro sną ce ry zy -
ko po ża ru. Waż ne jest na to miast, że w opi nii eks per tów sys tem
ochro ny prze ciw po ża ro wej po wi nien być trak to wa ny ja ko ca łość:
wspól ny mia now nik sys te mu so cjal ne go i eko no micz ne go. 

W ostat nich de ka dach wy stą pił wy raź ny wzrost licz by dzia łań ga -
śni czych na te re nach le śnych, szcze gól nie na te re nie za chod nich sta -
nów. Z jed nej stro ny kosz ty tych dzia łań sta no wią znacz ne ob cią że nie
dla po dat ni ka, a przede wszyst kim w związ ku z ni mi każ de go ro ku
od no to wu je się przy pad ki zgo nów, za rów no po śród stra ża ków, jak
i osób cy wil nych. Z dru giej stro ny w de ba cie pu blicz nej po ja wia ją się

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

co raz licz niej sze gło sy, że po żar la su ja ko zja wi sko, w ska li, ja kiej do -
świad cza ją na si ame ry kań scy ko le dzy, jest nie roz łącz nym ele men tem
eko sys te mu le śne go. Za do wód mo że po słu żyć wy kształ co na w to ku
ewo lu cji ko ra nie któ rych ga tun ków drzew, któ rą ce chu je zwięk szo -
na od por ność na dzia ła nie ognia, czy też wy jąt ko we szysz ki, któ re
otwie ra ją się do pie ro w wy so kiej tem pe ra tu rze, wy rzu ca jąc na sio -
na na świe żo spa lo ną ściół kę, prze bo ga tą w sub stan cje od żyw cze.

Jak za tem po go dzić te dwa prze ciw le głe so bie bie gu ny? Czy jest
to w ogó le moż li we? Gdzie znaj du je się opti mum in ge ren cji czło wie -
ka w na tu ral ny pro ces po ża ru la sów na du żych prze strze niach w miej -
scach, w któ rych wy stę pu je ni ska rocz na su ma opa dów, wy so ka
tem pe ra tu ra i z re gu ły eks tre mal nie ni ska wil got ność ściół ki le śnej?
W ja ki spo sób ogól no kra jo wa po li ty ka pań stwa po win na od zwier cie -
dlać tę sy tu ację? Na te i in ne py ta nia czy tel nik znaj dzie wy czer pu ją cą
od po wiedź w pre zen to wa nym ar ty ku le. 

� Ba da nie chło dze nia ga zów po ża ro wych pod czas dzia łań ga -
śni czych (Expe ri men tal stu dy of gas co oling du ring fi re fi gh ting ope -
rations), S. Svens son, M. van de Ve ire, Fi re Tech no lo gy 2019, nr 55,
s. 285-305.

Pod czas po ża rów we wnętrz nych istot nym zja wi skiem jest two rze -
nie się war stwy pod su fi to wej go rą cych ga zów – pro duk tów spa la nia.
Wy so ka tem pe ra tu ra od dzia łu je na kon struk cję po miesz cze nia, ale
war stwa pod su fi to wa prze ka zu je cie pło tak że dro gą pro mie nio wa nia,
co sta no wi do dat ko we za gro że nie dla użyt kow ni ków bu dyn ku i stra -
ża ków pro wa dzą cych dzia ła nia ga śni cze. 

Na tu ral nie zna ne są róż ne spo so by ogra ni cze nia nie ko rzyst ne go
zja wi ska po wsta wa nia go rą cej war stwy dy mu. Je den z nich sta no wi
wy ko na nie prze cię cia w da chu bu dyn ku, wy mie nia ne w pod ręcz ni -
kach tak ty ki dzia łań ga śni czych w wie lu kra jach świa ta. Co jed nak zro -
bić, je że li po żar we wnętrz ny ma miej sce na kon dy gna cji in nej niż
naj wyż sza? Co, je że li prze bi cie przez strop jest trud ne czy wręcz nie -
wy ko nal ne? 

W ta kiej sy tu acji tak że moż na wpły nąć na ogra ni cze nie za gro że -
nia. Au to rzy ar ty ku łu pod ję li te mat chło dze nia ga zów po ża ro wych
za po mo cą prą dów roz pro szo nych po da wa nych w kie run ku war stwy
pod su fi to wej przez ro tę ga śni czą. Prze pro wa dzo no w su mie 44 te sty
w ob ję to ści kon tro l nej prze kra cza ją cej 2,5 m3, gdzie źró dłem cie pła
był pal nik ga zo wy o mo cy 90 kW. Wy ko rzy sta no czte ry róż ne prą dow -
ni ce, co mia ło wpływ na wiel kość kro pli, na tę że nie wy pły wu me dium
ga śni cze go z dy szy czy też roz kład in ten syw no ści ga śni czej. In ny mi
pa ra me tra mi, któ re zmie nia no w trak cie ba dań, był za sięg, licz ba wy -
two rzo nych im pul sów i czas otwar cia prą dow ni cy. Au to rzy wy ty po -
wa li sześć te stów ga śni czych, któ re pod da no wni kli wej ana li zie.
Wy ni ki są in te re su ją ce. Dla przy kła du kro ple wo dy o śred ni cy
ok. 0,5 mm oka zu ją się być naj sku tecz niej sze, je że li cho dzi o efek tyw -
ność chło dze nia war stwy go rą cych ga zów w stre fie pod su fi to wej.
W ja ki spo sób uzy skać ob ni że nie tem pe ra tu ry o 1/3? Czy pięć im pul -
sów jest licz bą opty mal ną? Jak do kład nie ste ro wać prą dow ni cą? 
Wy ni ki pre zen to wa nych ba dań po zwo lą od po wie dzieć na te py ta nia,
co ma istot ny wy miar prak tycz ny. 

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

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

Pożoga w Halifaksie

Okres let ni to ulu bio ny czas nie tyl ko dla dzie ci i mło dzie ży. Każ dy
z nas po trze bu je ode rwa nia się od co dzien no ści i re ge ne ra cji, co za -
pew ni wa ka cyj ny wy pad. Form let nie go re lak su jest wie le, ale wszyst kie
bez wy jąt ku ma ją swój wspól ny mia now nik. Chce my, aby ten czas był
wolny od zagrożeń.

Ce lem ogól no pol skiej ak cji „Bez piecz ne wa ka cje” jest zwięk sze nie
bez pie czeń stwa dzie ci, mło dzieży i do ro słych spę dza ją cych wol ny czas
w róż nych miej scach. Kam pa nia pro mu je wła ści we za cho wa nia dzię ki
wspar ciu ko mu ni ka cyj ne mu in sty tu cji pu blicz nych, a tak że za po mo cą
In ter ne tu i in nych me diów. Ad re so wa na jest do wszyst kich grup wie ko -
wych oraz jed no stek ta kich jak gmi ny, szko ły, przed szko la, ośrod ki i cen -
tra kul tu ry, spor tu i re kre acji, bi blio te ki, ośrod ki po mo cy spo łecz nej itp.

Wi try na in ter ne to wa kam pa nii – www.bez piecz ne wa ka cje.pl jest
pro sta i czy tel na. In tu icyj ne me nu po zwa la szyb ko od na leźć in for ma cje
nie zbęd ne, by za pew nić so bie bez pie czeń stwo np. nad wo dą czy
na gór skim szla ku. Znaj dzie my tu tak że kon tak ty do pod mio tów, któ -
rych po moc mo że oka zać się nie zbęd na w sy tu acji kry zy so wej, tj. stra ży

Współ dzia ła ją, by ra to wać

W pu bli ka cji pt. „Współ dzia ła nie mię dzy or ga ni za cyj ne
w ochro nie lud no ści” ana li zo wa na jest or ga ni za cja pod -
mio tów ja ko wa ru nek efek tyw ne go wy ko ny wa nia za dań
w róż nych sy tu acjach na cen tral nym, wo je wódz kim i lo kal -
nym szcze blu kie ro wa nia pań stwem, roz pa try wa nych
w aspek cie ochro ny lud no ści w ra mach wie lo pod mio to -
wej ak cji ra tow ni czej. Ana li zę prze pro wa dzo no w opar ciu
o re gu lu ją ce te kwe stie roz wią za nia praw ne. Obej mu je
ona rów nież współ pra cę mię dzy na ro do wą.

„Pu bli ka cja wy peł nia lu kę na ryn ku wy daw ni czym,
oma wia jąc uspraw nie nie pro ce su współ dzia ła nia wie lu pod mio tów an ga żo wa nych w ak cje ra -
tow ni cze, nie tyl ko z mo cy pra wa, a tak że tych, któ re do bro wol nie chcia ły by się w te ak cje włą -
czyć. Opi su je rów nież or ga ni za cje, któ re z re gu ły uczest ni czą w ak cjach ra tow ni czych
na za sa dzie prze ko na nia o słusz no ści ta kich dzia łań. Z te go też wzglę du mo no gra fia mo że się
przy czy nić do oży wie nia dys ku sji wśród teo re ty ków, ale i prak ty ków zaj mu ją cych się pro ble -
ma ty ką ra tow nic twa i ochro ny lud no ści. Dla stu den tów mo no gra fia bę dzie istot ną po mo cą
w zro zu mie niu me an drów pro ce su współ pra cy i współ dzia ła nia mię dzy or ga ni za cyj ne go
w ochro nie lud no ści”. [z re cen zji dr. hab. inż. Mar ka Zbi gnie wa Ku li sza, prof. Pań stwo wej 
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Ny sie] 

„Au tor pod jął się bar dzo ak tu al ne go i cie ka we go, a jed no cze śnie nie zwy kle zło żo ne go
i trud ne go pro ble mu. Pro blem pro wa dze nia sku tecz nych, wie lo pod mio to wych ak cji ra tow ni -
czych w ob sza rze ochro ny lu dzi, mie nia i śro do wi ska, a więc za pew nie nia spo łe czeń stwu bez -
pie czeń stwa eg zy sten cjal ne go i be ha wio ral ne go w ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści ocze ku je
na grun tow ne i ca ło ścio we roz pra co wa nie na uko we. (…) Pod ję ty te mat mie ści się w dzie dzi nie
na uk spo łecz nych i w dys cy pli nie na uki o bez pie czeń stwie. Przed sta wio ne me to dy osią gnię cia
ce lu i zwe ry fi ko wa nia hi po te zy w ni niej szej pu bli ka cji na le ży uznać za wła ści we”. [z re cen zji
prof. dr. hab. Sta ni sła wa Edwar da Dwo rec kie go, Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej]

An drzej Jó zef Wło dar ski, Współ dzia ła nie mię dzy or ga ni za cyj ne w ochro nie lud no ści
(uję cie re tro spek tyw ne), Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej, War sza wa 2018, ISBN 978-83-
950547-8-5.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

W ka na dyj skim Ha li fak sie 5 grud nia 1917 r. do szło
do po ża ru i eks plo zji ma te ria łów wy bu cho wych zgro -
ma dzo nych w ła dow niach fran cu skie go frach tow ca 
SS Mont Blanc. Przy czy ną tra ge dii by ła ko li zja stat ku
w ka na le por to wym z nor we skim drob ni cow cem 
SS Imo. Wy buch znisz czył znacz ną część in fra struk tu ry
por tu i mia sta, w wy ni ku za wa leń i po ża rów stra ci ło
ży cie po nad 2 tys. osób (wśród nich in ter we niu ją cy
stra ża cy), a 9 tys. zo sta ło ran nych. Opis tra ge dii i ak cji
ra tow ni czej zo stał przed sta wio ny w ar ty ku le Re na ty
Gol ly, opu bli ko wa nym w nu me rze 2/2018 „Prze glą du
Po żar ni cze go”. 

Z oka zji 100-le cia wspo mnia nej ka ta stro fy pocz ta
Wspól no ty St. Pier re i Mi qu elon wy da ła 11 li sto pa -
da 2017 r. zna czek z syl wet ką SS Mont Blanc oraz wi -
do kiem uszko dzo nej przez fa lę ude rze nio wą
drew nia nej miej skiej ha li wy sta wien ni czej, 
tzw. Exi bi tion Bu il ding.

Ma ciej Sa wo ni

Beztroski wypoczynek

po żar nej, po li cji, WOPR, TOPR czy na wet ope ra to ra Sys te mu Za strze ga -
nia Kart Płat ni czych.

Za chę ca my do wi zy ty na stro nie. Kil ka mi nut po świę co ne na za po -
zna nie się z jej za war to ścią mo że nam oszczę dzić wie le ner wów i trosk,
któ re pod czas wa ka cji są zde cy do wa nie nie wska za ne. TB




