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Ratownictwo niesie wiele niespodzianek. Zdarzenia sà
nieprzewidywalne, jeÊli chodzi o miejsce, rozwój sytuacji, zachowanie

poszkodowanych. Ka˝dy mo˝e potrzebowaç pomocy, osoby
z dysfunkcjami tak˝e. Dla nich sytuacja zagro˝enia to znacznie wi´kszy
problem ni˝ dla osób zdrowych, a pomaganie im wymaga od stra˝aków
znajomoÊci ograniczeƒ i potrzeb takich poszkodowanych. Chcemy je
przybli˝yç poprzez seri´ publikacji o tej problematyce. W tym numerze
rozmawiamy z przedstawicielami Polskiego Zwiàzku Niewidomych.

Niejednà sytuacj´ trudnà prze˝ywajà stra˝acy pełniàcy słu˝b´
w stanowisku kierowania. Nieraz słyszeliÊmy o ratowaniu kogoÊ przez
telefon, jednak codziennoÊç to rozmowy z roztrz´sionymi dzwoniàcymi,
stres, szczàtkowe informacje, na podstawie których trzeba szybko podjàç
decyzj´. Do tego w wi´kszoÊci przypadków dy˝urni zdani sà sami
na siebie. Jak mo˝na usprawniç prac´ w SK i czego oczekujà 
pełniàcy tam słu˝b´, dowiedzà si´ Paƒstwo z lektury artykułu 
„Stanowisko kierowania” 

Stra˝akiem bywa si´ w ró˝nych okolicznoÊciach – sà nim tak˝e
członkowie załogi promu, jeÊli taka si´ zrodzi koniecznoÊç. 
Jak chroni si´ tego typu obiekty i jak wyglàda ratowanie zagro˝onych
ludzi – w materiale Adama Kowalskiego, kapitana promu Gryf, nota
bene transportujàcego polskich stra˝aków spieszàcych z pomocà Szwecji
podczas ubiegłorocznych po˝arów lasu. 

Tu˝ za naszà zachodnià granicà hasło stra˝ak nabiera szczególnego
znaczenia. Miasto Eisenhüttenstadt promuje si´ bowiem jako stra˝ackie.
A ma ku temu podstawy. W mieÊcie swoje siedziby majà cztery du˝e
instytucje zwiàzane z po˝arnictwem, co na oÊrodek tej wielkoÊci stanowi
prawdziwy ewenement, nie tylko w samych Niemczech – pisze Konrad
Nowak.

Ciekawostk´ stanowi tak˝e muzeum tokijskiej stra˝y po˝arnej. Zostało
usytuowane w budynku tamtejszej jednostki, a o egzotyce tego obiektu
opowiada Marek Pisarek. 

Na koniec zapraszamy do obszernego w tym miesiàcu działu
prawnego. Znajdà w nim Paƒstwo informacje o prawach mam
w mundurze i zarzucie w post´powaniu egzekucyjnym. 

Ciekawej lektury!



11listopada 1918 r. to
symboliczna data odzyskania 

przez nasz kraj niepodległości. De facto 
jej odzyskiwanie trwało kilka lat, było
okupione krwawymi powstaniami
i wojnami. Przypomnijmy choćby
powstania śląskie, powstanie
wielkopolskie, powstanie sejneńskie,
wojnę polsko-ukraińską czy wojnę
o Zaolzie. Rzecz jasna w walki te wpisywali
się także strażacy, jednak niewiele
można znaleźć publikacji opisujących 
ich udział. Celem konferencji było zatem
zwrócenie uwagi na rolę strażaków
w walce o granice ojczyzny. 
Wydarzenia w CMP były też elementem
świętowania 100. rocznicy
wybuchu I powstania śląskiego.

W pierwszej części konferencji 
„Tło historyczne, walka o granice w latach
1919-1921” głos zabrali: dr hab. Urszula

Pre zy dent An drzej Du da 14 sierp nia 2019 r. w Pa ła cu Pre zy denc kim wrę czył mi ni stro wi
Ma riu szo wi Ka miń skie mu akt po wo ła nia na sta no wi sko sze fa MSWiA. – Mam ab so lut ne

prze ko na nie, że Ma riusz Ka miń ski na sta no wi sku mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
to wła ści wa oso ba na wła ści wym miej scu – po wie dział pre zy dent An drzej Du da.

– Re sort nie wy ma ga żad nych ra dy kal nych zmian. Je stem już po roz mo wach ze wszyst ki mi
sze fa mi służb. Bar dzo do brze oce niam pra cę pod le głych służb. Bę dzie my do koń ca ka den cji
pro wa dzi li spra wy zwią za ne z bez pie czeń stwem oby wa te li w spo sób od po wie dzial ny, pro fe sjo -
nal ny i rze tel ny – pod kre ślił mi ni ster Ma riusz Ka miń ski.

W sie dzi bie MSWiA Elż bie ta Wi tek prze ka za ła obo wiąz ki no we mu mi ni stro wi.
MSWiA
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No wy mi ni ster MSWiA
Pre zy dent An drzej Du da po wo łał Ma riu sza Ka miń skie go na sta no wi sko 
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. No wy szef MSWiA za stą pił
na tym sta no wi sku Elż bie tę Wi tek.

Bezpieczny 
zlot ZHR
Ko men dant głów ny PSP gen. bry ga -
dier Le szek Su ski wi zy to wał za bez -
pie cze nie ju bi le uszo we go zlo tu
30-le cia Związ ku Har ce rzy Rze czy -
po spo li tej w Ry ba kach

Komendant główny PSP gen. brygadier
Leszek Suski 9 sierpnia odwiedził

Jubileuszowy Zlot Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Rybakach w woj.
warmińsko-mazurskim. W czasie wizyty
spotkał się z kierownictwem obozu oraz
komendantem zlotu hm. Małgorzatą
Siergiej. Na spotkaniu omówiono sposób fo

t. 
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Krwa wià ce 
gra ni ce
To ty tuł dru giej z trzech pla no wa -
nych kon fe ren cji w Cen tral nym Mu -
zeum Po żar nic twa wpi su ją cych się
w trzy let nie ob cho dy 100-le cia od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści. Te go rocz na sku pi ła się na 1919 r.
oraz pro ce sie kształ to wa nia gra nic
pań stwa i by ła jed no cze śnie oka zją
do otwar cia no wej wy sta wy o tym
sa mym ty tu le.



Oettingen – profesor UJK w Kielcach, 
dr hab. Maciej Marcin Fic z Uniwersytetu
Śląskiego, dr Zdzisław Kościański z Zarządu
Głównego Towarzystwa Pamięci
i Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
i dr Paweł Krokosz z Uniwersytetu

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sesja
ta koncentrowała się wokół zagadnień
z sytuacji międzynarodowej tego okresu,
a także kształtowania granic na południu,
wschodzie i zachodzie Polski. 

Druga sesja konferencji była
poświęcona wkładowi strażaków
w kształtowanie granic Polski. Prelekcje
wygłosili: Arkadiusz Guzik z Sekcji
Młodzieżowej Światowego Związku

Żołnierzy AK, Kornel Buchowski z Komendy
Powiatowej PSP w Sejnach, Hubert Koler
z Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa
w Rakoniewicach, oraz Danuta
Janakiewicz-Oleksy i dr Paweł K. Gąsiorczyk
z Wydziału Dokumentacji Zbiorów CMP.

Podczas swoich wystąpień podkreślili
udział strażaków w powstaniach śląskich,
a także ich rolę w plebiscycie na Warmii
i Mazurach czy w akcjach przeciwko
Niemcom na Pomorzu Gdańskim. 

Przybliżono zapomnianą dziś postać
Wilhelma Blachy – powstańca śląskiego,
działacza społecznego i strażaka. Słuchacze
dowiedzieli się więcej na temat zbrojnego
konfliktu polsko-litewskiego z 1919 r.,

zwanego powstaniem sejneńskim, 
czy życia i działalności płk. Jerzego
Lgockiego – powstańca śląskiego,
żołnierza, a następnie działacza
strażackiego i komendanta Strażackiego
Ruchu Oporu „Skała”.

Wystawa „Strażacka
Niepodległa 1919. Krwawiące granice”
to wycieczka po historii tamtych
czasów. Ukazuje wydarzenia
towarzyszące odradzającej się
Rzeczypospolitej. Możemy podziwiać
plakaty propagandowe, odznaki
strażackie i wojskowe, zdjęcia,
pocztówki, hełmy, sprzęt strażacki
z epoki. Jednak centralnym punktem
ekspozycji jest zbudowana w muzeum
replika samochodu pancernego
„Korfanty”, używanego w III powstaniu
śląskim, a wedle legendy
zabudowanego na samochodzie
strażackim. 

Sierpniowa konferencja stała się
także okazją do wręczenia nagród
laureatom konkursu wiedzy
o powstaniach śląskich. Został on

przeprowadzony wśród uczestników
polsko-czeskiego obozu młodzieżowych
drużyn pożarniczych zorganizowanego
na terenie muzeum na przełomie lipca
i sierpnia. 

Zwieńczeniem spotkania była projekcja
interesującego filmu dokumentalnego
„Mysłowice 1919”, przygotowanego przez
Muzeum Miasta Mysłowice.

A.Ł. 
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zabezpieczenia obozowiska i współpracę
ze służbami zabezpieczającymi
wydarzenie. 

Po spotkaniu w towarzystwie harcerzy
komendant główny PSP wraz z zastępcą
warmińsko-mazurskiego komendanta
wojewódzkiego st. bryg. Michałem
Kamienieckim przeprowadził wizytację
obozowiska oraz wziął udział we
wspólnym ognisku z harcerzami 
i koncercie zespołu Harcerskie Jazzy.
Uczestnikom ogniska komendant główny
PSP opowiedział „gawędę” o organizacji
PSP i OSP oraz udziale strażaków
w powstaniu warszawskim. 

Na zakończenie wizyty gen. brygadier
Leszek Suski dokonał inspekcji zasobów
ratowniczych biorących udział

w zabezpieczeniu imprezy masowej
w ramach prowadzonej podoperacji
„Koncert” oraz zapoznał się
z funkcjonowaniem posterunku
Państwowej Straży Pożarnej.

Jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej odbywał się
w dniach 2-11 sierpnia na terenie
Archidiecezjalnego Ośrodka
Charytatywnego CARITAS Archidiecezji
Warmińskiej w Rybakach, gm. Stawiguda.
W ramach zlotu podczas koncertów
9 i 10 sierpnia odbyły się dwie imprezy
masowe. W tegorocznym zlocie wzięło
udział ok. 6 tys. harcerzy ZHR. 

Skład obozu stanowiło 29 chorągwi
z całego kraju oraz organizacje ZHR
z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Obszar zlotu podzielony był na 42 gniazda.
W każdym gnieździe przebywało od 110
do 190 harcerzy. Teren obozowiska miał
przygotowaną wymaganą infrastrukturę.
Zbudowany został szpital polowy,
posterunek Państwowej Straży Pożarnej,
lądowisko LPR oraz punkty medyczne,
w których przeszkolone osoby udzielały
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W czasie zlotu harcerzy
zabezpieczało 49 strażaków Państwowej
Straży Pożarnej. Na terenie obozowiska
funkcjonował posterunek, w którym pełnili
służbę strażacy z KM PSP w Olsztynie,
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz
Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy. 

mł. bryg. Jarosław Skalski
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No wy Dę biec k. Ko ścia na stał się
25 sierp nia are ną wal ki o naj wyż sze

lau ry w I Mi strzo stwach Pol ski Stra ża ków
w Tria th lo nie. Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły
w ra mach Gre at man Tri lo gy, a ich współ -

or ga ni za to rem by ły Ko men da Głów na PSP
oraz Szko ła Aspi ran tów PSP w Po zna niu.

W mi strzo stwach wy star to wa ło in dy wi -
du al nie 56 stra ża ków na dy stan sie 1/4 IM
(950 m pły wa nie / 45 km ro wer / 10,5 km
bieg) oraz 18 szta fet na dy stan sie 1/8 IM
(475 m pły wa nie / 22,5 km ro wer / 5,25 km
bieg).

Na li nii star tu sta nę ło więc 110 stra ża -
ków, co po ka zu je, że wie lu z nich upra wia
nie tyl ko bie ga nie, ale tak że pły wa nie, ko -
lar stwo, a tria th lon jest zna ko mi tym po łą -
cze niem tych trzech dys cy plin. Stra ża cy
osią gnę li świet ne wy ni ki, po zo sta wia jąc
w ty le po zo sta łych uczest ni ków za wo dów.
Kla sy fi ka cja szta fet KW PSP na dy stan sie
sprin ter skim 1/8 IM:
� KW PSP Po znań, czas 00:58:31
� KW PSP Gdańsk, czas 01:01:49
� KW PSP Go rzów Wlkp., czas 01:03:09

Kla sy fi ka cja szta fet szkół PSP na dy -
stan sie sprin ter skim 1/8 IM:
� SA PSP Po znań I, czas 01:05:00
� SP PSP Byd goszcz, czas 01:09:44
� SA PSP Po znań II, czas 01:13:38

Kla sy fi ka cja ge ne ral na męż czyzn
na dy stan sie 1/4 IM:
� Łu kasz Krie ger – KW PSP To ruń,
czas 02:07:27
� Woj ciech Gre gu ła – KW PSP Szcze cin,
czas 02:10:39
� Ka mil Du plic ki – KW PSP War sza wa,
czas 02:11:49

Kla sy fi ka cja dru ży no wa re pre zen ta cji
KW PSP:
� KW PSP Po znań – 43 pkt
� KW PSP War sza wa – 76 pkt
� KW PSP To ruń – 79 pkt

� KW PSP Go rzów
Wlkp. – 109 pkt
� KW PSP Gdańsk 
– 112 pkt
� KW PSP Wro cław 
– 123 pkt
� KW PSP Łódź 
– 138 pkt

W kla sy fi ka cji
dru ży no wej o za ję -
ciu lep sze go miej -
sca de cy do wa ła
niż sza su ma punk -
tów uzy ska na przez
czte rech naj lep -
szych za wod ni ków

in dy wi du al nie oraz jed ną naj lep szą szta-
fe tę.

bryg. To masz Wi Êniew ski,
SA PSP w Po zna niu

Sukcesy 
w Chinach

W dniach 8-18 sierpnia w Chengdu
w Chinach odbyły się Igrzyska

Olimpijskie Służb Mundurowych.
Formację mundurową Państwowej Straży
Pożarnej z województwa śląskiego
i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
reprezentowali dwaj strażacy: bryg.
Dariusz Andryszkiewicz (Centralna Szkoła
PSP w Częstochowie) oraz mł. asp.
Mateusz Chowaniec (Komenda
Wojewódzka PSP w Katowicach).
Zawodnicy rywalizowali w sumie 
w 61 konkurencjach. Nasi reprezentanci
wystartowali w dwóch: bilardzie
i pływaniu. 

Organizowane co 2 lata zawody cieszą
się ogromną popularnością zarówno
wśród aktywnych, jak i emerytowanych
funkcjonariuszy służb
mundurowych – strażaków, policjantów
i przedstawicieli innych służb
mundurowych z całego świata. 

Historia tych mistrzostw sięga 1986 r.,
kiedy to odbyły się po raz pierwszy w San
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Piel grzy mu jàc na Ja snà Gó r´ 

Już po raz trzy na sty 6 sierp nia 2019 r. z War sza wy wy ru szy ła Ogól no pol ska Pie sza Piel -
grzym ka Stra ża ków i ich ro dzin, obie ra jąc so bie za cel sank tu arium Mat ki Bo skiej Czę -

sto chow skiej. Po bło go sła wień stwie w ba zy li ce ka te dral nej św. Mi cha ła Ar cha nio ła i św.
Flo ria na Mę czen ni -
ka na war szaw skiej
Pra dze o godz. 6.00
piel grzy mi prze -
mie ści li się
do Sank tu arium
Mat ki Bo żej Ostro -
bram skiej w pa ra fii
Na ro dze nia Pań -
skie go. Tam też
o godz. 7.00 roz po -
czę ła się msza św.
pon ty fi kal na, któ rej
prze wod ni czył 
ks. bp Ro mu ald Ka -
miń ski, or dy na riusz
die ce zji war szaw sko -pra skiej. W uro czy sto ściach udział wziął gen. bry ga dier Le szek Su ski 
– ko men dant głów ny PSP oraz st. bryg. Le szek Smu niew ski – ko men dant miej ski PSP 
m.st. War sza wy.

Stra żac cy pąt ni cy po 8 dniach piel grzy mo wa nia do tar li na Ja sną Gó rę 14 sierp nia.
KG PSP
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Diego w USA. Z kolejnymi edycjami
przybywało coraz więcej
zainteresowanych i w rezultacie w tym
roku w mistrzostwach wzięło udział
blisko 10 tys. zawodników. To niewiele
mniej niż w letnich igrzyskach
olimpijskich.

Reprezentujący Komendę Wojewódzką
PSP w Katowicach mł. asp. Mateusz
Chowaniec, dla którego były to pierwsze
igrzyska olimpijskie, zdobył w pływaniu
dwa medale. W pierwszym dniu zawodów
podczas rywalizacji na 100 m stylem
klasycznym stanął na najniższym stopniu
podium, poprawiając rekord życiowy
o ponad 2 s. 

W kolejnym dniu igrzysk naszemu
strażakowi przyszło stanąć do walki
o medale na 200 m stylem dowolnym.
Poprawiając rekord życiowy na długim
basenie o 4 s, musiał uznać wyższość
indyjskiego pływaka specjalizującego się
w stylu dowolnym oraz motylkowym.
Przegrał zaś tę walkę o złoto z członkiem
kadry narodowej seniorów Indii na letnich
Igrzyskach Olimpijskich w Rio w 2016 r. 

Z bardzo dobrej strony pokazał się bryg.
Dariusz Andryszkiewicz, na co dzień

pełniący służbę w Centralnej Szkole PSP
w Częstochowie, który stanął w szranki 
z 54 rywalami w trzech odmianach bilardu.
Po wielu godzinach zaciętej rywalizacji
znalazł się w gronie ośmiu najlepszych
zawodników igrzysk. W walce o brązowy
medal przegrał 1:3 z reprezentantem Chin. 

Olimpiada była szansą na pokazanie
swoich umiejętności, ale także świetną

okazją do wymiany doświadczeń
z funkcjonariuszami z całego świata, 
ze wszystkich kontynentów. Zawody
miały interesujący przebieg, panowała
zacięta rywalizacja, ale wszystkie
pojedynki przebiegały w duchu fair play.

Dariusz Andryszkiewicz / CS PSP 
w Cz´stochowie
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Bieg Ka tor˝ ni ka
Stra żak z Płoc ka za pi sał się na kar tach hi sto rii tych wy ma -
ga ją cych za wo dów ja ko pierw szy, któ ry czte ro krot nie sta -
wał na naj wyż szym stop niu po dium. 

Bieg Ka torż ni ka jest eks tre mal nym i jed no cze śnie pre sti żo wym
wy da rze niem spor to wym. Za kwa li fi ko wa nych do udzia łu 15. edy -

cji za wo dów zo sta ło 1470 osób, wśród nich 230 ko biet i 256 dzie ci,
dla któ rych przy go to wa no spe cjal ną tra sę. Obok Po la ków zna leź li
się rów nież Au stria cy (18 za wod ni ków), Sło weń cy (16), Niem cy
(14) i Bry tyj czy cy (2). 

Uczest ni cy mie li do po ko na nia oko ło 13 km tra sy na szpi ko wa -
nej na tu ral ny mi oraz spe cjal nie utwo rzo ny mi prze szko da mi. 
Wio dła przez dwa je zio ra, ba gna, ro wy me lio ra cyj ne, ka na ły oraz
za ro śla. Nie któ re od cin ki bie gu ła twiej by ło po ko nać pły nąc, niż

bie gnąc. Za wo dy przy po mi na ły ćwi cze nia
żoł nie rzy – zor ga ni zo wa no je na po li go nie
by łej jed nost ki woj sko wej ko man do sów
w Lu bliń cu. 

Mł. ogn. Prze my sław Gło skow ski, re pre -
zen tu ją cy Ko men dę Wo je wódz ką PSP
w War sza wie, osią gnął naj lep szy czas 
pod czas XV edy cji Bie gu Ka torż ni ka.
Czwar te zwy cię stwo w bie gu to efekt
6 lat do świad czeń i cięż kiej pra cy. 

W pro fe sjo nal nym po dej ściu do spor tu
na pew no po ma ga mu kie run ko we wy -
kształ ce nie oraz wie dza ze szko leń in -
struk tor skich z za kre su: lek kiej atle ty ki,
kul tu ry sty ki, pły wa nia i przy go to wa nia
mo to rycz ne go. 

mł. ogn. Prze my sław Gło skow ski
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Co, ja ko stra ża cy, po win ni śmy wie dzieć
o oso bach z dys funk cja mi wzro ku? 
Ja kie za gro że nia i ba rie ry na po ty ka ją
na co dzień – fi zycz ne i men tal ne? 
Mał go rza ta Pa cho lec: Z da nych sta ty -

stycz nych GUS wy ni ka, że osób, któ re ma ją
bar dzo po waż ne pro ble my ze wzro kiem,
jest w Pol sce pra wie 3 mln. Wśród nich są
oso by nie wi do me, czy li te, któ re uro dzi ły się
już ja ko nie wi dzą ce lub stra ci ły wzrok w bar -
dzo wcze snym dzie ciń stwie – to bar dzo
istot ne z punk tu wi dze nia po ru sza nia się,
prze miesz cza nia, bo mo gą nie ro zu mieć
pew nych po jęć, wska zó wek, któ re wią żą się
z wy obra że nia mi wi zu al ny mi. Sza cu je my, że
wśród kil ku dzie się ciu ty się cy człon ków Pol -
skie go Związ ku Nie wi do mych, jest kil ka 
pro cent nie wi do mych, nie ma ją cych wspo -
mnień wi dze nia.

Ko lej na gru pa lu dzi to oso by ociem nia łe,
czy li te, któ re stra ci ły wzrok. Na uli cy nie wie -
lu prze chod niów za uwa ży róż ni cę mię dzy
nie wi do mym a ociem nia łym. Oso ba ociem -
nia ła, naj pro ściej rzecz uj mu jąc, mo że mieć
od nie sie nie do wy obra żeń, per spek ty wy, ro -
zu mie po ję cia. Moż na jej opi sać przed mio -
ty, przy rów nu jąc je do te go, co wi dzia ła,
cze go do świad czy ła, więc wie, jak da na rzecz
wy glą da, cho ciaż jej nie wi dzi.

Więk szość, po nad 90%, to oso by bę dą ce
w pro ce sie utra ty wzro ku, a więc nie wi dzą -
ce z róż nych po wo dów i w róż ny spo sób. 

Ist nie je ogrom ne zróż ni co wa nie, je śli cho dzi
o moż li wo ści wi dze nia. 

Na uli cy wie le osób sła bo wi dzą cych na
pierw szy rzut oka nie wy róż nia się w tłu mie.
Bar dzo ma ło lu dzi cho dzi z cha rak te ry -
styczną bia łą la ską. Zresz tą jest to re gu łą chy -
ba na ca łym świe cie. Lu dzie wsty dzą się
swo jej nie peł no spraw no ści, nie chcą się wy -
róż niać. Uwa ża ją, że la ska wręcz pięt nu je.
Czę sto oso by nie wi do me cał ko wi cie po ru -
sza ją się z dru gą oso bą, prze wod ni kiem.

Cza sa mi to, że ktoś nie wi dzi, rzu ca się
w oczy, bo jest po pro stu nie po rad ny. 
Nie któ rzy sła bo wi dzą cy uda ją oso by roz-
tar gnio ne, py ta jąc na przy kład o nu mer
tram wa ju czy au to bu su, tłu ma cząc się, że go
nie za uwa ży li w od po wied niej chwi li. War to
też za zna czyć, że więk szość osób sła bo wi -
dzą cych nie no si oku la rów. Nie ste ty, choć
po ma ga ją one na wa dy wzro ku, to nie
na scho rze nia bę dą ce przy czy na mi tych pro -
ble mów. 
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W OGNIU PYTAŃ

˚y cie 
w ciem no Êciach 

Osoby niewidome i słabowidzące, chcąc funkcjonować bez przeszkód w różnych

przestrzeniach, mierzą się z wieloma wyzwaniami. Sytuacja zagrożenia, konieczność

ewakuacji to dla nich znacznie większy problem niż dla osób zdrowych. 

W jaki sposób mogą im pomóc strażacy? Tę kwestię wyjaśniają Małgorzata Pacholec, 

dyrektor Instytutu Tyflologicznego przy Polskim Związku Niewidomych, 

oraz Rafał Kanarek, pracownik centrum komunikacji instytutu.
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Któ re fak ty do ty czą ce tych scho rzeń są
szcze gól nie istot ne dla stra ża ków
w kon tek ście za gro żeń i moż li wo ści
udzie le nia po mo cy oso bom z dys funk -
cja mi wzro ku? 
MP: W sy tu acjach kry zy so wych, czy li

w ra zie po ża ru, w sy tu acji na głej, oso by, któ -
re źle wi dzą, ma ją du ży pro blem z orien ta -
cją. Nie wie dzą za zwy czaj, co się dzie je,
gdzie znaj du je się za gro że nie: czy bli sko, czy
da le ko, w któ rym miej scu i gdzie na le ży
ucie kać. Wio dą cym zmy słem jest oczy wi ście
słuch, za tem po le ce nia trze ba im wy da wać
gło śno i jed no znacz nie. Nie na le ży uży wać
zwro tów „tu”, „tam”, bo dla nie wi do me go czy
też sła bo wi dzą ce go są to pu ste po ję cia. Wy -
ra że nia ty pu „idzie my za mną” też nie są
wska za ne. My ślę, że w ta kich sy tu acjach naj -
bar dziej za sad ne jest jed nak do słow nie po -
da nie po moc nej dło ni, czy li wspar cie ko goś,
kto zda je so bie spra wę, że oso ba ma ją ca
pro ble my ze wzro kiem po le ga na je go
orien ta cji w prze strze ni.

Ra fał Ka na rek: Oso by sła bo wi dzą ce wi -
dzą róż nie w róż nych sy tu acjach – jed ni le -
piej, gdy jest mniej świa tła, dru dzy, kie dy jest
go wię cej. Na pew no po żar czy zda rze nia
wy ma ga ją ce ewa ku acji są dla osób z dys -
funk cja mi wzro ku sy tu acja mi bar dzo nie -
kom for to wy mi. Jest spra wą oczy wi stą, że
oso ba nie wi do ma naj le piej po ru sza się
w miej scach, w któ rych by wa czę sto, ale wie -
lo krot nie po ja wia my się w przy pad ko wych
prze strze niach, na kon cer tach czy w cen -
trach han dlo wych i in nych sku pi skach lu dzi,
gdzie mo że na stą pić ja kieś nie spo dzie wa ne
zda rze nie. Dla te go ja sność i pre cy zja ko mu -
ni ka tów ad re so wa nych do osób nie wi do -
mych jest bar dzo waż na. 

Prę dzej o po moc po pro si oso ba nie wi do -
ma niż sła bo wi dzą ca. Nie wi do mi ma ją świa -
do mość swo ich ogra ni czeń i daw no po zby li
się wsty du. Prze cho dzą kur sy po ru sza nia się
z bia łą la ską, wie dzą, jak za cho wać się na dro -
dze. Ma ją świa do mość za gro żeń. Na to miast
oso ba sła bo wi dzą ca, nie bę dą ca jesz cze
na ta kim eta pie, nie przy zna ją ca się do swo -
jej dys funk cji, naj praw do po dob niej nie po -
pro si o po moc. Ci, któ rzy nio są przed so bą
krót szą la skę, tzw. sy gnal ną, to prze waż nie
oso by sła bo wi dzą ce. Ta oso ba w pew nych
sy tu acjach sa ma so bie po ra dzi, ale też nie ja -
ko ostrze ga: pro szę na mnie uwa żać.

Ja kie są czyn no ści wska za ne i nie wska -
za ne przy udzie la niu po mo cy oso bom
z dys funk cja mi wzro ku, w tym przy
ewa ku acji ze stref za gro że nia? 

RK: Zda rza ją się im pre zy, pod czas któ -
rych du żą część pu blicz no ści sta no wią oso -
by nie peł no spraw ne czy nie wi do me, np.
or ga ni zo wa ne przez nasz zwią zek kon fe ren -
cje, ga le, in te gra cje czy in ne wy da rze nia,
pod czas któ rych za stę py stra ży po żar nej są
za zwy czaj w po go to wiu, by móc jak naj -
szyb ciej za re ago wać. Na pew no oso by ta kie
po win ny wie dzieć, z ja ki mi pro ble ma mi
w ra zie za gro że nia mo gą się spo tkać. Przede
wszyst kim do oso by nie wi dzą cej trze ba
zwra cać się nor mal nie, jak do peł no spraw -
ne go czło wie ka. Nie szu kać zwro tów bez -
oso bo wych. My nie wi do mi po słu gu je my się
do kład nie tym sa mym ję zy kiem, co oso by
wi dzą ce, bez opi so wych sfor mu ło wań czy
skom pli ko wa nych zwro tów, bo to opóź nia
dzia ła nie. War to za dać np. py ta nie, kto nie
po ra dzi so bie sam, czy jest ktoś, kto wy ma -
ga po mo cy, a je śli tak, po pro sić o pod nie sie -
nie rę ki. Ta kim py ta niem mo że my zwe ry fi -
ko wać, czy ktoś li czy na po moc. Mo że to być
oso ba mło da, z wy glą du zdro wa, a jed nak
po zo ry by wa ją my lą ce.

MP: Kie dy je ste śmy w gru pie, czę sto po -
ru sza my się na za sa dzie łań cu cha. Usta wia -
my się je den za dru gim. Kie dy pro wa dzi
prze wod nik, trzy ma my się je go ra mie nia.
Cza sem jed nak ta kie trzy ma nie za ra mię mo -
że krę po wać ru chy, więc moż na też użyć ja -
kie goś pa ska lub ka wał ka sznur ka. Cza sa mi
ktoś ma np. ple cak, któ re go też mo że my się
trzy mać. W po ru sza niu się z prze wod ni kiem
ma my ta ką za sa dę, że kie dy przej ście jest
sze ro kie na ty le, że miesz czą się dwie oso by,
rę ka prze wod ni ka jest opusz czo na. Kie dy
jest wą sko, do te go stop nia, że dwie oso by
nie mo gą swo bod nie przejść obok sie bie,
prze wod nik za kła da rę kę na ple cy. Dla oso -
by nie wi dzą cej jest to sy gnał do po kry cia,
czy li scho wa nia się za pro wa dzą ce go, to tzw.
sy gnał wą skie go przej ścia.

RK: War to pa mię tać o wła ści wym pro wa -
dze niu. Naj prost szą for mą jest po ło że nie
dło ni oso by nie wi do mej na wła snym ra mie -
niu. Wte dy oso ba wi dzą ca pro wa dzi, idąc
przo dem, a pół kro ku za nią po ru sza się oso -
ba z dys funk cją wzro ku. Mo de lo wo, we dług
na szych stan dar dów, prze wod nik jest trzy -
ma ny za ło kieć, jed nak przy pusz czam, że
stra żak w gru bym ubra niu ochron nym mo -
że mieć przez to skrę po wa ne ru chy. Dla te go
przed ra mię, ewen tu al nie ple cak z bu tlą (no -
szak apa ra tu) rów nie do brze nada dzą się
do po mo cy przy pro wa dze niu. Wspo mi na -
łem, że oso by sła bo wi dzą ce wi dzą róż nie.
Tak sa mo róż nie za cho wu ją się oso by, któ re

nie wi dzą. Są ta cy, któ rzy po ru sza ją się
spraw nie. Oni szyb ko się do sto su ją, w ra zie
cze go po da dzą krót kie in struk cje, jak na le ży
je pro wa dzić. Są też oso by bar dzo nie pew -
ne w cho dze niu. One mo gą być bez rad ne,
wy ma gać więk szej uwa gi. 

Na co kon kret nie stra żak po wi nien
zwra cać uwa gę, ra tu jąc do ro słe go,
a na co, ra tu jąc dziec ko? 
MP: Mię dzy dzieć mi i do ro sły mi za wsze

są róż ni ce, nie tyl ko wśród osób z nie spraw -
nym wzro kiem. Zu peł nie in ne jest zro zu mie -
nie sy tu acji u do ro słe go, a zu peł nie in ne
u dziec ka. Dziec ko nie wi do me za zwy czaj nie
po zo sta je bez opie ki, acz kol wiek róż nie mo -
że się zda rzyć. Ro dzi ce czy opie ku no wie mo -
gą prze cież ulec wy pad ko wi. 

RK: My ślę, że waż na jest prze wi dy wal -
ność sy tu acji, oczy wi ście na ty le, na ile to
moż li we. Wia do mo, cza sa mi sy tu acja mo że
być dy na micz na i wte dy nie ma cza su, a po -
szko do wa ne go trze ba wy nieść. Ale wte dy,
gdy jest moż li wość, na le ża ło by przed sta wić
się imie niem i na zwi skiem, po wie dzieć, ja ką
in sty tu cję się re pre zen tu je i w mia rę moż li -
wo ści, po ru sza jąc się z ta ką oso bą, mó wić
na bie żą co, co ją bę dzie cze ka ło. Na przy -
kład, że te raz wej dzie my do in ne go po -
miesz cze nia lub że roz po czy na ją się scho dy.
Ni gdy nie na le ży naj pierw ła pać za rę kę,
a do pie ro po tem mó wić. Na pew no też
po bez piecz nym wy pro wa dze niu z bu dyn -
ku nie moż na zo sta wiać oso by nie wi dzą cej
w przy pad ko wym miej scu. Bę dzie zu peł nie
zdez o rien to wa na. Je śli czu je się na si łach sa -
ma wró cić do do mu, trze ba skie ro wać ją
w miej sce, któ re bę dzie dla niej wy god ne,
gdzie bę dzie mia ła do bry punkt od nie sie nia.
Nie na le ży też pa ni ko wać, py ta jąc, czy na
pew no so bie po ra dzi, po nie waż na pię cie
czy pa ni ka prze no si się i udzie la się nie wi do -
mym. Za czy na my my śleć, że dzie je się coś
nie do bre go. 

MP: Część osób sła bo wi dzą cych po strze -
ga oto cze nie jak przez dziur kę od klu cza.
One nie jed no krot nie są w sta nie prze czy tać
na wet drob ny druk. Jed nak z uwa gi na brak
sze ro kie go po la wi dze nia po ru sza nie się jest
dla nich pro ble ma tycz ne. Wi dzą za ma ło, 
że by móc ogar nąć wzro kiem to, co ma ją
przed so bą. Ale w sy tu acji, kie dy za py ta my:
czy pa ni/pan coś wi dzi, ta ka oso ba za ko mu -
ni ku je nam, że wi dzi, choć tak na praw dę ra -
czej so bie nie po ra dzi. Są też oso by, któ re
wi dzą tyl ko ob wo do wo. Ta kie ogra ni cze nie
wi dze nia mo że być szcze gól nie uciąż li we,
kie dy bę dzie my pró bo wa li wska zać da nej
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oso bie kie ru nek, mó wiąc np. idź na wprost,
po nie waż ktoś ta ki nie do strze ga te go, co
ma przed so bą. Ta kie oso by jed nak naj czę -
ściej dość spraw nie po ru sza ją się sa me.
Więk szość lu dzi na wet się nie orien tu je, że
ma do czy nie nia z oso bą ma ją cą pro blem ze
wzro kiem. Ist nie je też du ża gru pa osób,
u któ rych w prze bie gu cu krzy cy po ja wi ło się
wi dze nie wy spo we, re je stru ją ob raz czę ścio -
wo z jed nej stro ny, czę ścio wo z dru giej, cza -
sem po środ ku. Moż na śmia ło po wie dzieć, że
wi dze nie u ta kich lu dzi zmie nia się dy na -
micz nie.

Czy nie wi do mi są przy go to wy wa ni
na sy tu acje za gro żeń? Je śli ta k, to na ja -
kie i w ja ki spo sób? 
MP: Pro wa dzi my kur sy bez piecz ne go, 

sa mo dziel ne go i efek tyw ne go prze miesz -
cza nia się w du żej prze strze ni, wspo mnia ne
wcze śniej ja ko na uka po ru sza nia się z bia łą
la ską. Dzię ki te mu oso by nie wi dzą ce po tra -
fią sa me bez piecz nie dojść tam, gdzie po -
trze bu ją. Uczy my się, co ta la ska nam mó wi,
ja kie zbie ra sy gna ły z naj bliż sze go oto cze -
nia. Ba da my prze strzeń, spraw dza my, gdzie
mo że my bez piecz nie stąp nąć, okre śla my,
czy ma my przed so bą otwar tą prze strzeń,
ścia nę, a mo że dziu rę, czy da na rzecz znaj -
du je się wy żej lub ni żej. Żar tem mó wię in -
nym, że zna jąc tech ni kę po ru sza nia się
z bia łą la ską, je stem w sta nie przejść sa ma
na wet pusz czę ama zoń ską. Rzecz ja sna cho -
dzi mi o to, że nie wpad nę na drze wo ani nie
ude rzę się o ja kąś ni ską ga łąź. Trze ba wie -
dzieć, jak nie wpa dać na róż ne prze szko dy,
roz po znać pod ło że. Uczy my się ro bie nia ma -
py w gło wie, bu do wa nia pla nów z róż nych
in nych in for ma cji. 

RK: Przy cho dzi mi do gło wy przy kład
dzie ci. Kie dy są ma łe, po ru sza ją się z ro dzi -
ca mi, star sze mo gą sa mo dziel nie np. wra cać
ze szko ły czy po ru szać się po swo jej dziel ni -
cy. Kurs po ru sza nia się z la ską jest z ko lei jak
kurs na pra wo jaz dy. Uczy my, jak funk cjo nu -
ją skrzy żo wa nia, jak od na leźć świa tła, jak ko -
rzy stać z ozna czeń, któ rych po ja wia się co raz
wię cej. Jed nak ist nie ją sy tu acje, w któ rych
mi mo że po ru sza my się śmia ło i spraw nie
w da nym miej scu, bę dzie my po trze bo wa li
wspar cia. Za wsze war to wte dy za pro po no -
wać po moc. Je śli po ja wi się od mo wa, trud -
no, ale w ra zie cze go wspar cie mo że oka zać
się bez cen ne.

To wa rzy szem oso by nie wi do mej jest
czę sto pies prze wod nik. Ja kie są za sa dy
współ pra cy ze zwie rzę ciem w sy tu acji
wy ma ga ją cej udzie le nia po mo cy oso -

bie z dys funk cją? Czy pies jest szko lo ny
na wy pa dek za gro żeń i czy mo że wte dy
po móc?
MK: Nie ste ty w Pol sce ma my bar dzo 

ma ło psów prze wod ni ków – nie wie le po -
nad sto. Są one oczy wi ście szko lo ne do te -
go, że by pro wa dzić czło wie ka, ale pies nam
nie po wie, co się dzie je, nie za wsze ro zu mie
wszyst ko, co nas ota cza. Nie jest też szko lo -
ny do obro ny, więc w ra zie te go ty pu za gro -
że nia nie po mo że. Z pew no ścią sy tu acje
za gro że nia mo gą być utrud nie niem, trud no
mi się wy po wia dać na ten te mat. My ślę, że
z py ta niem o re ak cje na le ża ło by się zwró cić
do zwie rzę cych psy cho lo gów. 

RK: Po wiem coś oczy wi ste go dla nas,
mo że nie ko niecz nie dla osób wi dzą cych.
Pies prze wod nik a czło wiek prze wod nik to
są zu peł nie od mien ne spra wy. Je śli idę
z oso bą wi dzą cą, na wet je śli pierw szy raz
w ży ciu pro wa dzi ona oso bę nie wi do mą, to
mo gę być pew ny, że do pro wa dzi mnie
do miej sca do ce lo we go. Pies prze wod nik
ma na to miast za za da nie pro wa dzić oso bę
nie wi dzą cą, ale to ona de cy du je o wy bo rze
kie run ku i ścież ki. Pies nie bę dzie wie dział,
gdzie ma mnie za pro wa dzić. 

Pies zży wa się ze swo im wła ści cie lem. 
To nie dzia ła tak, że mo gę so bie po ży czyć
psa od ko le gi i on bę dzie mnie pro wa dził.
Two rzy się ta ki tan dem, któ ry trwa do sa mej
śmier ci. Wa run kiem pod sta wo wym otrzy -
ma nia psa prze wod ni ka przez oso bę nie wi -
do mą jest pra wi dło we cho dze nie tej oso by
z bia łą la ską. Wła śnie bez piecz ne sa mo dziel -
ne po ru sza nie się to jed no z naj waż niej szych
kry te riów, któ re oso ba ubie ga ją ca się o psa
mu si speł nić. 

Oso by z dys funk cja mi wzro ku ma ją
wła sne ośrod ki. Co to za obiek ty? 
Czy or ga ni zo wa ne są tam ćwi cze nia 
ze stra ża ka mi? 
MK: Pol ski Zwią zek Nie wi do mych pro wa -

dzi do my po mo cy spo łecz nej, nie tyl ko dla
osób nie wi dzą cych, w któ rych prze pro wa -
dza ne są re gu lar nie prób ne ewa ku acje 
i ćwi cze nia. Ja ko zwią zek nie otrzy mu je my
sy gna łów o pro ble mach czy kło po tach we
współ pra cy ze stra ża ka mi. Ma my też wła sne
ośrod ki re kre acyj ne, do któ rych przy jeż dża -
ją oso by nie peł no spraw ne, nie wi dzą ce, ale
tak że peł no spraw ne. Obiek ty te są oczy wi -
ście do sto so wy wa ne do no wych wy mo gów
roz po rzą dze nia o ochro nie prze ciw po ża ro -
wej bu dyn ków. Jest to dla nas uciąż li we, bo
ta kie dzia ła nia wy ma ga ją in we sty cji, ale
na bez pie czeń stwie ni gdy nie wol no oszczę -

dzać. Zda je my so bie spra wę, że obiek ty,
w któ rych prze by wa ją oso by nie peł no -
spraw ne, mu szą pod le gać bar dzo re stryk cyj -
nym wy mo gom. 

Cze go oso by z dys funk cja mi wzro ku
ocze ku ją od stra ża ków, by czuć się bez -
piecz niej, wie dzieć, jak bez piecz nie za -
cho wy wać się na co dzień i w sy tu acji
za gro że nia? 
MK: Sa mo to, że stra ża cy są, już jest bar -

dzo waż ne – kon takt te le fo nicz ny, świa do -
mość, że w każ dej chwi li moż na po pro sić ich
o po moc. My ślę, że w ca łym spo łe czeń stwie,
nie tyl ko wśród osób nie wi do mych, stra ża -
cy cie szą się ogrom nym au to ry te tem. Je ste -
ście w każ dym miej scu w kra ju, two rzy cie
swo istą sieć, za wsze moż na na was li czyć. Ja -
ko oso ba nie wi do ma w sy tu acji nie ty po wej
na pew no dzwo ni ła bym do stra ży, bo wiem,
że tam nikt nie od mó wi mi po mo cy. 

RK: My ślę, że ta na po zór trud na dla stra -
ża ków sy tu acja – stycz ność z oso bą nie wi -
do mą – wca le nie mu si ta ka być. Nie na le ży
się nas oba wiać. Mó wi my tym sa mym ję zy -
kiem, od dy cha my tym sa mym po wie trzem.
Jak wspo mi na łem wcze śniej, szyb ko wy czu -
je my nie pew ność czy pa ni kę, któ ra za cznie
się nam udzie lać. Spo koj ny, zde cy do wa ny
ton gło su w zu peł no ści wy star czy.

A jak moż na zwięk szyć wśród ra tow ni -
ków świa do mość po trzeb osób nie wi do -
mych i nie do wi dzą cych oraz spo so bów
po mo cy im? 
RK: Nie ma lep szej me to dy na zwięk sze -

nie świa do mo ści niż roz mo wa. Abs tra hu jąc
tro chę od py ta nia, pro wa dzi my kur sy dla
dzie ci i do ro słych, jak po ma gać oso bom
nie wi do mym. I wła śnie mię dzy in ny mi
o tych pro ble mach roz ma wia my. Za wsze
na ko niec oso by szko lo ne otrzy mu ją za da -
nie, aby na uczyć ko goś in ne go, jak po móc
oso bie nie wi dzą cej. Sta ra my się two rzyć ta -
ki łań cuch.

MK: My ślę, że wy sa mi, kie dy ma cie ja kieś
za ję cia, szko le nia, mo że cie za pro sić oso bę
nie wi do mą i po pro stu za dać jej py ta nia.
W ta kiej bez po śred niej roz mo wie za wsze
mo że coś przyjść do gło wy. Je stem pew na,
że każ da in sty tu cja zwią za na z oso ba mi nie -
wi do my mi po mo że w or ga ni za cji ta kich wi -
zyt u stra ża ków. Ja ko Pol ski Zwią zek Nie wi -
do mych za wsze mo że my po móc w skon tak -
to wa niu się z gru pa mi lo kal ny mi w ca łym
kra ju. 

roz ma wiał To masz Ba nacz kow ski
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lo ka li zo wa ne w Dzier żo nio wie i No wej Ru dzie na Dol nym Ślą -
sku za kła dy Orion PU sp. z o.o. rocz nie do star cza ją na ry nek
ok. 50 mln po jem ni ków pian. Po za koń cze niu pro duk cji skła -

do wa ne są one oczy wi ście na te re nie obiek tu. Tym cza sem pia na ta -
ka pło nie bły ska wicz nie i wy dzie la przy tym bar dzo tok sycz ne związ ki
che micz ne.

Nie tyl ko więc ogrom na ilość, ale tak że ro dzaj ma te ria łów nie bez -
piecz nych zwią za nych z pro duk cją to głów ne po ten cjal ne źró dła za -
gro że nia. Nie tyl ko dla pra cow ni ków za kła du, ale również miesz-
kań ców mia sta. Dla te go też w ta kich za kła dach, jak no wo rudz ki, o du -
żym ry zy ku wy stą pie nia po waż nej awa rii prze my sło wej, ko niecz ne
jest pod ję cie dwo ja kich dzia łań. 

Przede wszyst kim, zgod nie z art. 250 Pra wa ochro ny śro do wi ska,
pro wa dzą cy za kład do ko nał zgło sze nia do ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP we Wro cła wiu oraz wo je wódz kie go in spek to ra ochro ny 
śro do wi ska, że je go za kład pod le ga ww. ar ty ku ło wi. W ślad za tym
zgło sze niem w za kła dzie opra co wa no we wnętrz ny pro gram za po bie -
ga nia awa riom, któ ry rów nież prze ka za ny zo stał stra ża kom i in spek -
to ro wi ochro ny śro do wi ska. Na po zio mie Ko men dy Wo je wódz kiej PSP

opra co wa no zaś plan ze wnętrz ny, na wy pa dek, gdy by skut ki ewen tu -
al nej awa rii sta no wi ły za gro że nie tak że po za te re nem za kła du.

Moż na za tem po wie dzieć, że do peł nio ne zo sta ły obo wiąz ki wy ni -
ka ją ce z prze pi sów pra wa i wszy scy mo gą spać spo koj nie. Są za twier -
dzo ne pla ny na wy pa dek awa rii, po wsta ły sys te my za bez pie czeń,
a stra ża cy ma ją ten za kład w swo jej szcze gól nej pie czy. I wszyst ko to
praw da, ty le tyl ko, że za wsze mo że dojść do nie prze wi dzia nych zda -
rzeń, któ re spo wo du ją awa rię i ogrom ne za gro że nie. Po za tym przy -
ję te już pla ny i kon kret ne za bez pie cze nia trze ba spraw dzać w prak-
ty ce, we ry fi ko wać je i w ra zie po trze by mo dy fi ko wać sto sow nie do no -
wych moż li wo ści i po trzeb. 

Jak naj bli żej re aliów
Wy cho dząc z ta kich prze sła nek, a tak że re ali zu jąc obo wią zek okre -

so wej prak tycz nej we ry fi ka cji pla nów ra tow ni czych, na te re nie no -
wo rudz kie go za kła du za in sce ni zo wa no sze reg groź nych zda rzeń.
Ćwi cze nia, któ re po pro wa dził za stęp ca ko men dan ta dol no ślą skiej PSP
st. bryg. Ma rek Ka miń ski, mia ły na ce lu spraw dze nie obo wią zu ją ce go
pla nu ope ra cyj no -ra tow ni cze go dla te go ro dza ju za kła du. Za ło żo no,

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

LECH LE WAN DOW SKI Alarm dla
Dolnośląskie zakłady Orion to największy w kraju producent pian i klejów
poliuretanowych. W zakładzie tak dużego ryzyka muszą być prowadzone

ćwiczenia z udziałem wielu podmiotów, w tym również PSP.

Z
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że na sku tek po ża ru, któ ry wy buchł w ma ga zy nie wy ro bów go to wych
w kon se kwen cji zwar cia w in sta la cji elek trycz nej, do szło m.in.
do uwol nie nia sub stan cji che micz nych. 

Po nie waż zgod nie ze sce na riu szem w ma ga zy nie na gro ma dzo -
na by ła znacz na ilość wy ro bów, po wsta ło za gro że nie dla lu dzi i śro -
do wi ska tak że po za te re nem za kła du. Re ali stycz nie przy ję to, że
w chwi li awa rii w ma ga zy nie znaj do wa ło się oko ło 600 pa let, a na każ -
dej z nich 780 pu szek pian ki po li ure ta no wej. Łącz nie da je to 328 t wy -
ro bów zgro ma dzo nych na po wierzch ni 1400 m kw. W przy pad ku
po ża ru pusz ki zo sta ją uszko dzo ne, a wy do sta ją ca się z nich pia na ule -
ga po li me ry za cji, czy li uwal nia niu w pro ce sie spa la nia pro duk tów ga -
zo wych, ta kich jak dwu tle nek wę gla, tle nek wę gla, cy ja no wo dór,
tlen ki azo tu i in ne.

Dla opa no wa nia te go ro dza ju po waż nej awa rii i li kwi da cji jej skut -
ków nie wy star czy re ali za cja po sta no wień pla nu we wnętrz ne go i uży -
cie je dy nie za kła do wych sił ra tow ni czych. Ze wzglę du na ska lę za-
gro że nia ko niecz ne jest uru cho mie nie pla nu ze wnętrz ne go, czy li włą -
cze nie do ak cji stra ża ków PSP i OSP, a tak że wszyst kich służb od po wie -
dzial nych za spra wy bez pie czeń stwa, za rów no szcze bla lo kal ne go, jak
i wo je wódz kie go. Dla te go w te ćwi cze nia za an ga żo wa ne zo sta ły m.in.
struk tu ry za rzą dza nia kry zy so we go, służ by in spek cji i stra ży, po li cja, po -
go to wie ra tun ko we oraz przed sta wi cie le Dol no ślą skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go i Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska. 

(Nie) peł na mo bi li za cja
Zgod nie z wcze śniej spo rzą dzo ny mi pla na mi, do dzia łań ra tow ni -

czych za dys po no wa no jed nost ki PSP i OSP. Stra ża cy za wo do wi przy -
by li z No wej Ru dy, Kłodz ka, Wro cła wia, By strzy cy Kłodz kiej, Ząb ko wic
Ślą skich, Dzier żo nio wa, Świe bo dzic, Strze li na i Wał brzy cha. Do ak cji
za dys po no wa no po nad to jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych
z miej sco wo ści: Rad ków, Ści naw ka Śred nia, Ści naw ka Dol na, No wa
Ru da – Słu piec, No wa Ru da, Wo li bórz, Czer wień czy ce, Boż ków i No -
wa Wieś Kłodz ka. W su mie do udzia łu w ak cji za dys po no wa nych
zostało 43 ochot ni ków oraz 48 stra ża ków PSP. 

W tak spek ta ku lar nej ak cji, jak ta, re ali zo wa nej w za kła dzie du że -
go ry zy ka po wsta nia po waż nej awa rii prze my sło wej, nie mal po ło wę
sił ra tow ni czych sta no wią jed nost ki OSP. To oczy wi ście ozna cza uzna -
nie ochot ni ków za bar dzo waż nych part ne rów w dzia ła niach ra tow -
ni czych. Cza sem jed nak za ło że nia i rze czy wi stość się roz mi ja ją, i to
z po wo dów pro za icz nych. W tym przy pad ku na ćwi cze nia nie do je -
cha ła, po strze ga na ja ko bar dzo so lid na, OSP Rad ków. Po wód? Awa ria
sil ni ka w no wiut kim sa mo cho dzie MAN. No cóż, zda rza się i tak.

Jak przy zna je do wód ca JRG PSP w No wej Ru dzie mł. bryg. Ra fał
Cho rzew ski, naj czę ściej da je o so bie znać in ny, dość po wszech nie wy -
stę pu ją cy pro blem. Po wo dem te go, że szcze gól nie w go dzi nach
przed po łu dnio wych da na OSP nie wy jeż dża do ak cji, jest za zwy czaj
brak kie row cy lub ob sa dy. Dru ho wie po pro stu są w pra cy. Za nim więc
zwol nią się, do ja dą do re mi zy, a na stęp nie do miej sca ak cji, mi ja spo -
ro cza su. Tym cza sem w ra zie po ża ru li czy się prze cież każ da mi nu ta.

W przed się wzię ciu bez prze szkód uczest ni czy li tak że sa mo rzą dow -
cy oko licz nych gmin. Ich udział był bar dzo waż ny, a to dla te go, że

w przy pad ku awa rii w za kła dzie du że go ry zy ka za gro że nie mo że obej -
mo wać znacz ny ob szar. Wszy scy po win ni więc znać za sa dy po stę-
po wa nia w ta kich sy tu acjach i do ty czy to tak że, a na wet przede
wszyst kim, przed sta wi cie li lo kal nych władz. Oni bo wiem mu szą wie -
dzieć, jak się za cho wać w sy tu acji za gro że nia – i in stru ować miesz kań -
ców. A trze ba m.in. zwró cić uwa gę na kie ru nek wia tru, opu ścić
za gro żo ny te ren pro sto pa dle do kie run ku wia tru, po stę po wać zgod -
nie z ko mu ni ka ta mi po da wa ny mi przez lo kal ne me dia, chro nić dro gi
od de cho we. Trze ba tak że za brać dzie ci do miesz kań, nie uży wać
otwar tych źró deł ognia, np. pa pie ro sów czy ku che nek ga zo wych,
uszczel nić otwo ry okien ne itp. Te i in ne za sa dy zwią za ne z po waż ną
awa rią by ły przed mio tem szko le nia prze pro wa dzo ne go przy oka zji
ćwi czeń.

Prak tycz na we ry fi ka cja sys te mu
W ra mach ćwi czeń ko lej no we ry fi ko wa ne by ły te wszyst kie ele -

men ty, któ re w wa run kach rze czy wi stych de cy du ją o po wo dze niu ak -
cji ra tow ni czej. Przede wszyst kim w sy tu acji po wsta nia po ża ru, i to
w tak new ral gicz nym miej scu, jak ma ga zyn wy ro bów go to wych, de -
cy du ją ce zna cze nie ma czas. A za tem jed nym z pod sta wo wych za dań
dla uczest ni ków ćwi czeń by ło spraw dze nie sys te mu alar mo wa nia. 
Do ty czy to wszyst kich służb, tak że jed no stek OSP. Stąd też do jazd sił
i środ ków za dys po no wa nych do te go zda rze nia od by wał się z punk -
tu kon cen tra cji w try bie alar mo wym.

Dru ga waż na spra wa to spraw dze nie moż li wo ści tech nicz no -tak -
tycz nych za rów no jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej, jak i in nych
pod mio tów ra tow ni czych pod czas pro wa dze nia dzia łań zwią za nych
z awa rią. Ko lej ny waż ny ele ment do ty czy or ga ni za cji dzia łań ra tow ni -
czych po dej mo wa nych przez si ły kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -
śni cze go we współ pra cy z pro wa dzą cym za kład. Ćwi cze nia by ły do brą
oka zją do do pra co wa nia szcze gó łów tej współ pra cy. Przy tej oka zji
spraw dza no tak że za sa dy współ dzia ła nia kie row nic twa za kła du ze
struk tu ra mi za rzą dza nia kry zy so we go oraz wła ści wy mi służ ba mi
w trak cie ogra ni cza nia i li kwi da cji skut ków awa rii.

Nie szczę ścia cho dzą pa ra mi
Za ło żo no, że ak cja bę dzie obej mo wa ła nie tyl ko wal kę z po ża rem,

ale też dzia ła nia ra tow ni cze. Otóż w chwi li wy bu chu po ża ru w ma ga -
zy nie znaj do wa ło się dwóch pra cow ni ków za kła du. Pod ję li oni pró bę
ga sze nia ognia w je go po cząt ko wej fa zie. Nie ste ty, szyb ki roz wój 
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po ża ru i to wa rzy szą ce mu sil ne za dy mie nie ha li unie moż li wi ły szyb -
ką ewa ku ację obu męż czyzn. Po zo sta li oni we wnątrz ma ga zy nu i by li
bez kon tak tu z ra tow ni ka mi. To stwo rzy ło trud ną sy tu ację, wy ma ga -
ją cą pod ję cia przez kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi zde cy do -
wa nych dzia łań w obro nie ich ży cia. 

Do ma ga zy nu wy sła ni zo sta li dwaj stra ża cy. Mie li za za da nie od -
na leźć i ewa ku ować obu pra cow ni ków. Nie ste ty nie od na leź li ich,
a w do dat ku sa mi po trze bo wa li wspar cia. W tym mo men cie do ak cji
zo sta li włą cze ni ochot ni cy z OSP No wa Ru da – Słu piec. 

We wnątrz ma ga zy nu zna leź li się tak że dru ho wie OSP. Oczy wi ście
wszy scy stra ża cy wy ko ny wa li za da nia w apa ra tach ochro ny dróg od -
de cho wych, co spra wi ło, że i do słow nie, i w prze no śni za sy gna li zo wa -
ny zo stał waż ny pro blem. Otóż, jak stwier dzo no, au to matycz -
na sy gna li za cja dźwię ko wa za in sta lo wa na w ma ga zy nie jest łu dzą co
po dob na do sto so wa nej przez stra ża ków sy gna li za cji bez ru chu. 
To zaś pod czas ak cji mo że ra tow ni ków wpro wa dzić w błąd. A za tem
jed nym z waż nych wnio sków z ćwi czeń był po stu lat, aby ten pro blem
roz wią zać.

Tym cza sem, jak wia do mo, nie szczę ścia lu bią cho dzić pa ra mi – i tak
też by ło tym ra zem. Kie dy wy bu chał po żar w ma ga zy nie, na par kin -
gu przed za kła dem aku rat do ko ny wa no roz ła dun ku sa mo cho du cię -
ża ro we go. Przy wiózł do za kła du kom po nen ty do pro duk cji, nie ste ty
nie bez piecz ne. Pech chciał, że ope ra tor wóz ka wi dło we go, ze stre so -
wa ny wi docz nym z da le ka po ża rem w ma ga zy nie, nie za cho wał na -
le ży tej ostroż no ści i po jem nik z ma te ria ła mi nie bez piecz ny mi upadł
na bruk. Pod wpły wem ude rze nia roz sz czel nił się, uwal nia jąc nie bez -
piecz ne che mi ka lia, któ re w ze tknię ciu z po wie trzem stwo rzy ły tok -
sycz ną chmu rę. Ko niecz ne by ło więc pod ję cie dzia łań z za kre su
ra tow nic twa che micz ne go i to by ło ko lej ne za da nie re ali zo wa ne w ra -
mach tych ćwi czeń.

***
Jak każ de te go ro dza ju przed się wzię cie o cha rak te rze spraw dza -

ją cym i do sko na lą cym, tak że to za koń czy ło się pod su mo wa niem
i wnio ska mi. Ge ne ral nie rzecz bio rąc, i to pod kre ślił kie ru ją cy ćwi cze -
nia mi ko men dant Ka miń ski, no wo rudz ki za kład za li czo ny do gru py
za kła dów du że go ry zy ka po wsta nia po waż nej awa rii prze my sło wej
jest do brze chro nio ny. To ozna cza, że pro duk cja jest bez piecz na,
a miesz kań cy mo gą spać spo koj nie. Ale dla stra ża ków zna czy to tyl -
ko ty le, że choć ćwi cze nia wy pa dły po myśl nie, to na dal mu szą trzy -
mać rę kę na pul sie. Bo prze cież li cho nie śpi.

Lech Le wan dow ski

ar ty ku le tym sku pi my się na przed sta wie niu or ga ni -
za cyj nych roz wią zań służ by w miej skich i po wia to -
wych sta no wi skach kie ro wa nia (SK) w aspek cie

do szka la nia i do sko na le nia za wo do we go, roz wią zań do ty czą cych
wzmac nia nia sta nu oso bo we go SK na po czet po dej mo wa nych dzia -
łań ra tow ni czych oraz na pro po zy cjach uspraw nia ją cych ich funk -
cjo no wa nie.

Spe cy ficz na służ ba
Służ ba w SK czę sto postrzegana jest ja ko pra ca na spe cy ficz nym

od cin ku, do któ rej z pew nych wzglę dów nie ma zbyt wie lu chęt nych.
Wy ma ga znacz nej od por no ści na stres, po dej mo wa nia szyb kich de -
cy zji oraz zdol no ści prze wi dy wa nia dal sze go roz wo ju sy tu acji
na miej scu zda rze nia. Or ga ni za cyj nie w więk szo ści SK służ ba peł nio -
na jest w sys te mie 24/48 godz., rza dziej 24/72 godz. Zde cy do wa -
na więk szość po wia to wych oraz nie któ re miej skie SK ma ją ob sa dę
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PRZE MY SŁAW BE RUS
DA NIEL PRZE WOè NIAK
PIOTR JA NIUK

Rozmowy z roztrzęsionymi
dzwoniącymi, konieczność
błyskawicznego
podejmowania decyzji, stres,
szczątkowe informacje,
z których należy wyłuskać
najistotniejsze, by precyzyjnie
przyjąć zgłoszenie, a następnie
zadysponować do zdarzenia
właściwe siły i środki 
– to tylko kilka z całego zbioru
elementów składających się
na specyfikę służby
w stanowiskach kierowania. 

W

Pa ra me try pia ny kla sy fi ku ją ją ja ko pro dukt naj wyż szej ja ko -
ści, co po twier dza ją m.in. ba da nia pol skie go In sty tu tu Tech ni ki
Bu dow la nej. Jest ona sze ro ko sto so wa na w bu dow nic twie ja ko
izo la cja ter micz no -aku stycz na we wnątrz bu dyn ków: pod da sza,
da chy, stro py, ścia ny dzia ło we. Wy ro by z za sto so wa niem pia ny
po li ure ta no wej są zna ko mi tym ter mo izo la to rem. Ma ją du żą wy -
trzy ma łość me cha nicz ną i do brze izo lu ją aku stycz nie. Ze spie -
nio ne go po li ety le nu pro du ku je się ma ty, otu li ny ter mo izo la-
cyj ne, ta śmy oraz ta pe ty. Roz pręż na pia na po li ure ta no wa to ma -
te riał do uszczel nia nia i wy ko ny wa nia izo la cji ciepl nej. Co raz czę -
ściej też wy ko rzy stu je się pia ny do kle je nia róż nych ma te ria łów,
a na wet mu ro wa nia ścian. 
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jed no oso bo wą, co ozna cza, że funk cyj ny przez 24 godz. mu si być
zdol ny do wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych z przyj mo wa niem
zgło szeń alar mo wych, ich we ry fi ka cją, dys po no wa niem SIS jed no -
stek ochro ny prze ciw po ża ro wej do zda rzeń oraz ko or dy na cją dzia -
łań ra tow ni czych, w któ re za an ga żo wa ne są SIS. Jed no cze śnie
funk cyj ni SK, po dob nie jak po zo sta li funk cjo na riu sze PSP, zo bo wią -
za ni są do do sko na le nia za wo do we go. For mal nie funk cyj ny SK po -
wi nien mieć za pew nio ny wy po czy nek w trak cie wy ko ny wa nia za dań
służ bo wych. Wy ni ka to za pi sów pre cy zu ją cych struk tu ry or ga ni za -
cyj ne da nych ko mend po wia to wych/miej skich PSP. W cza sie tzw.
wy po czyn ku funk cyj ne go za stę pu je naj czę ściej wy zna czo ny stra żak
z po dzia łu bo jo we go. To moż li we pod wa run kiem, że stra ża cy są
na zmia nie. Pro ble my po ja wia ją się w mo men cie po dej mo wa nia
dzia łań ra tow ni czych, gdy dy żur ny zo sta je sam w miej scu peł nie nia
służ by. Bar dzo czę sto, na wet w przy pad ku zda rzeń skom pli ko wa -
nych, an ga żu ją cych sze reg pod mio tów współ dzia ła ją cych, oso ba

peł nią ca służ bę w SK po zo sta je sa ma z ca łą ga mą za dań do wy ko -
na nia. 

W kra ju w bar dzo róż ny spo sób roz wią za no kwe stię wzmac nia -
nia służ by w SK. W czę ści ko mend wpro wa dzo no gra fi ki dy żu rów
do mo wych funk cyj nych te go pio nu wraz z funk cyj ny mi peł nią cy mi
ro lę du ble rów dy żur nych – naj czę ściej są to funk cjo na riu sze sys te -
mu ośmio go dzin ne go oraz funk cjo na riu sze z po dzia łu bo jo we go.
Peł nie nie dy żu rów ob ję te jest ure gu lo wa nia mi za pi sa ny mi w roz po -
rzą dze niu: „(...) stra żak mo że peł nić dy żur do mo wy nie wię cej niż
4 ra zy w mie sią cu, w tym 2 ra zy w so bo tę, nie dzie lę lub świę to. Czas
trwa nia wszyst kich dy żu rów w mie sią cu nie mo że prze kro czyć łącz -
nie 72 godz.” [1]. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że w przy pad ku zda -
rze nia o pod wyż szo nym ry go rze bądź w ra zie ku mu la cji zda rzeń (np.
po wy stą pie niu ano ma lii po go do wych) przez pe wien czas funk cyj -
ny w SK bez ja kie go kol wiek wspar cia oso bo we go bę dzie mu siał sa -
mo dziel nie re ali zo wać za da nia w za kre sie przyj mo wa nia zgło szeń,
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ich we ry fi ka cji, dys po no wa nia SIS do zda rzeń, po wia da mia nia służb
i pod mio tów współ dzia ła ją cych, in for mo wa nia prze ło żo nych o zda -
rze niach (szcze gól nie w go dzi nach po po łu dnio wych, noc nych bądź
w week end). Ogrom po wyż szych za dań wpły wać mo że na ob ni ża -
nie spraw no ści po dej mo wa nia de cy zji funk cjo na riu szy, co mo że do -
pro wa dzić do nie bez piecz nych sy tu acji, wy ni ka ją cych np. z opóź -
nio ne go prze ka zy wa nia in for ma cji. Na po trze by ar ty ku łu spo rzą dzo -
na zo sta ła orien ta cyj na sta ty sty ka licz by zda rzeń ob słu gi wa nych
przez sta no wi ska kie ro wa nia, z po dzia łem na sta no wi ska jed no oso -
bo we oraz wie lo oso bo we.

Ze sta wie nie zda rzeń po ka zu je zna czą ce róż ni ce w ska li po dej -
mo wa nych dzia łań ra tow ni czych po mię dzy du żą aglo me ra cją
i znacz nie mniej szy mi ośrod ka mi. Po wyż sze wy li cze nia rzecz ja sna
nie przed sta wia ją rze czy wi stych ob cią żeń i cha rak te ru służ by w obu
tych sta no wi skach. W wy mie nio nym MSK służ bę peł ni trzech funk -
cyj nych, a w PSK jed na oso ba. Ba zo wa nie je dy nie na da nych za -
miesz czo nych w ta be li nr 1 mo że być za tem bar dzo my lą ce w oce nie
fak tycz nych ob cią żeń funk cyj nych w cią gu służ by. Cha rak te ry stycz -
ne dla służ by w obu wy mie nio nych ro dza jach sta no wisk są z pew -
no ścią czyn ni ki za war te w ta be li 2.

Ta be la 2 po ka zu je pod sta wo we róż ni ce w cha rak te rze służ by
w oby dwu ty pach sta no wisk kie ro wa nia. Da ne do ta be li ze bra ne zo -
sta ły bez po śred nio wśród funk cyj nych peł nią cych w nich służ bę.
W prze wa ża ją cej więk szo ści opi nie są zgod ne co do fak tu, że dy żur -

ni sta no wisk kie ro wa nia peł nią cy służ bę w mniej szych aglo me ra -
cjach ma ją zde cy do wa nie mniej szy kom fort or ga ni za cji cza su służ -
by przy jed no cze śnie więk szych kom pli ka cjach wy ni ka ją cych
z dzia łań ra tow ni czych po dej mo wa nych na te re nie po wia tu. 
Bez wąt pie nia na opi nię tę wpły wa jed no oso bo we  peł nie nie dy żu -
ru w sta no wi skach kie ro wa nia. Na jed nej oso bie spo czy wa ca łość
za gad nień zwią za nych z funk cjo no wa niem SK, któ ra w przy pad ku
wy stą pie nia zda rzeń skom pli ko wa nych przez wstęp ny okres dzia -
łań po zo sta je naj czę ściej bez ja kie go kol wiek wspar cia.

Do sko na le nie za wo do we
Po dob ne utrud nie nia spo ty ka my przy re ali za cji do sko na le nia za -

wo do we go w SK. Jak i w in nych ko mór kach or ga ni za cyj nych re ali -
zo wa ne po win no być ono na pod sta wie za sad [2] za twier dzo nych
w grud niu 2016 r. przez ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Zgod nie z ni mi opra co wy wa ny jest rocz ny har mo no gram
do sko na le nia za wo do we go w SK, bę dą cy wy kład nią har mo no gra -
mu kwar tal ne go, re ali zo wa ne go przez każ de go z funk cyj nych SK.
Nad zór nad do sko na le niem za wo do wym w sta no wi skach kie ro wa -
nia po win ni peł nić kie row ni cy ko mó rek or ga ni za cyj nych (na czel ni -
cy wy dzia łów ope ra cyj nych, w któ rych struk tu rze umiesz czo ne są
sta no wi ska kie ro wa nia). W kra ju przy ję to bar dzo zróż ni co wa ne for -
my re ali za cji do sko na le nia za wo do we go opi sy wa nych ko mó rek.
W czę ści ko mend jest to sa mo do sko na le nie się dy żur nych przy ogra -
ni czo nym udzia le prze ło żo nych bądź funk cyj nych in nych ko mó rek
or ga ni za cyj nych. Wy ni ka to z funk cjo no wa nia jed no oso bo wych 
ko mó rek or ga ni za cyj nych bądź też ze struk tu ry or ga ni za cyj nej 
– na przy kład wy dział ope ra cyj ny skła da się z na czel ni ka oraz dy żur -
nych sta no wi ska kie ro wa nia, co zna czą co ogra ni cza moż li wość
wspól nych szko leń pio nu ope ra cyj ne go. 

Część ko mend pre fe ru je mo del włą cza nia dy żur nych w sys tem
do sko na le nia za wo do we go in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych. Wte -
dy część te ma tów do sko na le nia za wo do we go re ali zo wa na jest
wspól nie z funk cyj ny mi zmian służ bo wych po dzia łu bo jo we go.
Z na sze go wy wia du wy ni ka, że zde cy do wa na więk szość funk cyj nych
SK ocze ku je szko leń, pod czas któ rych mie li by moż li wość ana li zy po -
dej mo wa nych dzia łań oraz wy mia ny do świad czeń z po zo sta ły mi 
dy żur ny mi da ne go sta no wi ska z dy żur ny mi SK z są sia du ją cych po -
wia tów. Ze sta wie nie naj czę ściej wy stę pu ją cych bra ków w do sko na -
le niu za wo do wym wraz z pro po zy cja mi uspraw nie nia je go po zio mu
za wie ra ta be la 3.

Re ali za cja czę ści za miesz czo nych w ta be li 3 wnio sków po zwo li -
ła by uspraw nić funk cjo no wa nie SK. 

Za uwa żal ne jest mniej sze za in te re so wa nie stra ża ków peł nie niem
służ by w SK niż np. w po dzia le bo jo wym. Ide al nym roz wią za niem
wy da je się peł nie nie służ by w SK przez funk cjo na riu szy z du żym sta -
żem w po dzia le bo jo wym, co po zwo li ło by na uspraw nie nie ko or dy -
na cji dzia łań ra tow ni czych. Nie ste ty, w więk szo ści przy pad ków jest
to cel, do któ re go na le ży dą żyć, a nie stan fak tycz ny. War to roz wa -
żyć wpro wa dze nie okre so wych kon tro li we ry fi ku ją cych po ziom wie -
dzy ob sad SK, co da wa ło by szan sę wy rów ny wa nia me ry to rycz ne go
po zio mu po szcze gól nych dy żur nych. Pro po no wa na for ma we ry fi -
ka cji po win na od bie gać od ty po wej in spek cji SK, a na ce lu mieć
głów nie kon tro lę ope ra cyj ne go przy go to wa nia funk cyj nych do po -
wie rzo nych za dań (kon tro la pra wi dło we go wy ko rzy sta nia do ku -
men ta cji ope ra cyj nej, zna jo mość po ten cja łu SIS bę dą cych
w dys po zy cji SK itp.). Opi sy wa nej kon tro li po win ni być pod da wa ni
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Ta be la 2. Czyn ni ki cha rak te ry stycz ne służ by w sta no wi skach kie ro wa nia

PSK (je den 
funk cyj ny)

MSK (kilku
funkcyjnych)

Licz ba zda rzeń w ska li
ro ku oko ło ty sią ca od kil ku do kil ku na stu

ty się cy

Liczba funkcyjnych
pełniących służbę
w stanowisku
kierowania

jeden, w niewielu
przypadkach dwóch

co najmniej jeden,
przeważnie dwóch
do czterech

SIS dostępne
do natychmiastowego
zadysponowania

ograniczone
przeważnie do jednej
zmiany służbowej 
(7-9 osób)

dostępność
kilku – kilkunastu
jednostek
(25 – ponad 100 osób)

Dostępność wsparcia
ze strony podmiotów
i instytucji
współdziałających

ograniczona przeważnie na wysokim
poziomie

Możliwość
skorzystania
z natychmiastowego
wsparcia ze strony
innych dyżurnych

nie istnieje natychmiastowa

Sta no wi ska
kie ro wa nia

Ro dzaj zda rze nia Licz ba 
zda rzeń
ogó łempo żar miej sco we

za gro że nie
alarm 

fał szy wy

MSK Po znań 2550 5456 1442 9448

PSK Ja ro cin 182 621 12 815

Ta be la 1. Sta ty stycz ne uję cie licz by zda rzeń ob słu gi wa nych w wy bra nych
MSK/PSK w 2018 r.

Źró dło: www.straz.gov.pl, da ta dostępu 1.07.2019 r.
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za rów no eta to wi, jak i nie eta to wi funk cyj ni SK, a pod mio tem kon -
tro lu ją cym mo gli by być np. funk cyj ni pio nu ope ra cyj ne go z są sied -
nie go po wia tu. Dzię ki te mu kon tro la na bra ła by ty po wo za da-
nio we go cha rak te ru, a za rów no kon tro lo wa ni, jak i kon tro lu ją cy po -
ru sza li by się swo bod nie w oma wia nej te ma ty ce.

***

Funk cyj ni SK od gry wa ją nie zwy kle istot ną ro lę w sys te mie ra tow -
ni czym. Ich przy go to wa nie, kom fort oraz wa run ki pra cy bez po śred -
nio prze kła da ją się na ja kość dzia łań ra tow ni czych. Czę sto są ty mi,
któ rzy ja ko pierw si roz ma wia ją z po szko do wa ny mi i pra wie za wsze
ostat ni mi, któ rzy de cy du ją o tym, ko mu i w ja ki spo sób udzie lić po -
mo cy. Spraw ność dzia ła nia każ de go sys te mu, a więc rów nież kra jo -

we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, uza leż nio na jest od po praw -
ne go prze ka zu i wy mia ny in for ma cji.

mł. bryg. Przemysław Berus jest głównym specjalistà w Wydziale
Kształcenia SA PSP w Poznaniu, st. kpt. Daniel

Przewoêniak – wykładowcà w Wydziale Kształcenia SA PSP
w Poznaniu (pełnił słu˝b´ w MSK oraz WSKR w Poznaniu), 

a ogn. Piotr Janiuk starszym technikiem w Wydziale Informatyki
i ŁàcznoÊci SA PSP w Poznaniu (pełnił słu˝b´ w PSK w Jarocinie)

[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 30 mar ca 2011 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie peł nie nia służ by przez stra ża ków Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, § 13.1.
[2] Za sa dy or ga ni za cji do sko na le nia za wo do we go w PSP, War sza wa, 1 grud nia 2016 r.

Tabela 3. Zestawienie braków szkoleniowych oraz propozycje usprawnienia doskonalenia zawodowego obsad stanowisk kierowania

Niedobory Propozycje działań

Brak lub niewystarczające przygotowanie nowo wytypowanych funkcyjnych PSK
i ich dublerów

Wprowadzenie obowiązku szkolenia wstępnego dla osób wyznaczonych
do służby dyżurnego lub dublera w stanowisku kierowania

Zbyta mała liczba szkoleń wspólnych ze zmianami służbowymi podziału
bojowego

Realizacja szkoleń zmian służbowych podziału bojowego, w które włączone są
stanowiska kierowania (zmiana służbowa wykonuje dane ćwiczenie, dyżurny
stanowiska kierowania koordynuje działania z pozycji PSK/MSK, po zakończeniu
ćwiczeń następuje ich omówienie przy udziale dyżurnego)

Ograniczony zasób wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotów
współdziałających z JOP podczas zdarzeń ratowniczych

Organizacja gier sztabowych, ćwiczeń aplikacyjnych bądź spotkań o charakterze
prewencyjno-operacyjnym z udziałem przedstawicieli podmiotów
współdziałających. Podczas tego typu spotkań funkcyjni stanowisk kierowania
mają możliwość konfrontacji swojej wiedzy i często oczekiwań z ich adresatami

Ograniczona liczba szkoleń wymuszających weryfikowanie operacyjnego stanu
przygotowania powiatu do podejmowania konkretnych działań ratowniczych

Organizacja szkoleń w formie opisowego zadania zawierającego założenie
taktyczne wraz ze szczegółowymi uwarunkowaniami odnoszącymi się
do danego zagadnienia (np. zagrożenie powodziowe danego obszaru), gdzie
dyżurny stanowiska kierowania ma możliwość zweryfikowania wspólnie
z przełożonym np. aktualności i tematycznej zawartości stosownej dokumentacji
operacyjnej. Taka forma szkolenia pozwala również na zweryfikowanie wiedzy
operacyjnej funkcyjnych stanowisk kierowania i znajomości terenu chronionego.
Innym rozwiązaniem jest zapewnienie funkcyjnym SK możliwości pełnienia
zamiennie służby w podziale bojowym, a dublerom służby w pełnym wymiarze
czasowym w SK.

Ograniczony poziom wiedzy na temat rzeczywistego potencjału SIS będących
w dyspozycji PSK/MSK

Bardzo dobrą formą usprawniania przepływu informacji na temat pozostającego
w dyspozycji sprzętu jest włączenie funkcyjnych stanowisk kierowania w skład
zespołów kontrolnych, inspekcyjnych itp. Ich udział w czynnościach kontrolnych
poszczególnych pododdziałów (inspekcje zmian służbowych PSK, inspekcje OSP,
inspekcje WBO) pozwala naocznie zapoznać się z dysponowanym do działań
potencjałem, co często znacznie zmienia podejście i decyzyjność w późniejszych
działaniach.

Ograniczona wiedza o potencjale SIS powiatów sąsiadujących.

Organizacja wspólnych szkoleń dla obsad stanowisk kierowania z sąsiadujących
powiatów, podczas których funkcyjni mają możliwość wymiany doświadczeń,
przekazania informacji na temat sposobów rozwiązywania określonych
problemów.

Brak szkoleń z zakresu prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi zdarzenie
Organizacja szkoleń z udziałem psychologów, specjalistów w dziedzinie
komunikacji interpersonalnej, poruszających praktyczne aspekty prowadzenia
rozmów telefonicznych.

Ograniczona liczba szkoleń z zakresu wsparcia psychicznego dla obsad
stanowisk kierowania

Organizacja szkoleń z udziałem psychologów obejmująca omówienie procedury
dysponowania psychologa na potrzeby uczestników akcji ratowniczych, a także
praktyczne zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem towarzyszącym
dyżurnym obsad SK.
Ważne jest także zapewnienie dyżurnym SK wsparcia psychologów
po zdarzeniach trudnych, traumatycznych (często dyżurny w rozmowie
telefonicznej musi udzielać wskazówek dotyczących kpp dzwoniącym
poszkodowanym, rozmawiać z osobą chcącą popełnić samobójstwo itp.).
W większości przypadków, jeśli wspomniana pomoc jest dysponowana, pomocą
taką objęci są strażacy uczestniczący bezpośrednio w akcji, a dyżurnych, których
obciążenie psychiczne jest bardzo duże, najczęściej się pomija.



ja ki spo sób za pew nia się bez -
pie czeń stwo na te go typ stat -
kach, po ka że my na przy kła dzie

pro mu pa sa żer sko -sa mo cho do we go m/f „Gryf”,
bę dą ce go wła sno ścią pol skie go ar ma to ra Uni -
ty Li ne. Cie ka wost ką jest fakt, że prom ten
w ubie głym ro ku trans por to wał przez Bał tyk
pol ską gru pę stra ża ków spie szą cych z po mo cą
ob ję tej po ża rem la sów Szwe cji. 

Bez pie czeń stwo w mi ni świe cie
Ce chą cha rak te ry stycz ną pro mów mor skich

jest to, że prak tycz nie wszyst kie łą czą prze wóz
pa sa że rów z trans por tem po jaz dów ła do wa -
nych na bur tę w sys te mie po zio me go za ła dun -
ku. Dla te go okre śla ne są w świe cie że glu -
go wym ja ko „roll on, roll off, pas sen ger fer ry”,
w skró cie „ro -pax fer ry” lub w uprosz cze niu 
„ro -pax”. 

Prom mor ski od in nych stat ków róż ni wie le
szcze gó łów kon struk cyj nych. Dzie li się on
na stre fy po ża ro we roz dzie lo ne głów ny mi gro -
dzia mi ty pu A -60 i po zo sta ły mi gro dzia mi ty pu
B 15, B 0 i ty pu C. Na po kła dach pa sa żer skich,
w czę ści ho te lo wej i re kre acyj nej, gdzie ko -

niecz ne jest za pew nie nie do brej ko mu ni ka cji
prze miesz cza ją cym się lu dziom, sto su je się ru -
cho me prze gro dy po ża ro we, któ re na wy pa dek
aler tu za my ka ne są au to ma tycz nie. Prze wi dzia -
no rów nież ich ręcz ne zwal nia nie dwo ma spo -
so ba mi: zdal nie z most ka lub też lo kal nie –
w re jo nie da nej gro dzi. Aby za pew nić spraw ny
prze jazd po jaz dów oraz opty mal nie wy ko rzy -
stać prze strzeń ła dun ko wą, istot na jest ma-
k sy mal nie du ża i po zba wio na prze szkód po -
wierzch nia ła dun ko wa na po kła dach ro -ro.
Z dru giej stro ny – trud no w ła dow niach pro mu
za sto so wać kla sycz ny po dział gro dzia mi p poż. 

Każ dy sta tek, więc i prom ma wła sne roz wią -
za nia kon struk cyj ne. Pro my róż nią się znacz nie
np. spo so ba mi do stę pu z lą du (fur ty ru fo we,
dzio bo we i bur to we), or ga ni za cją prze strze ni
ła dun ko wej (licz ba po kła dów sa mo cho do wych
i spo sób ko mu ni ka cji po mię dzy ni mi), licz bą
po kła dów pa sa żer skich i roz kła dem po miesz -
czeń oraz lo ka li za cją dróg ewa ku acyj nych. 
Dla te go funk cjo na riu sze stra ży po żar nej pro -
wa dzą cy ak cję na kon kret nym stat ku mu szą
znać je go spe cy fi kę, włącz nie z lo ka li za cją wy -
po sa że nia prze ciw po ża ro we go. Z te go wzglę -

du m.in. przy każ dym punk cie do stę pu na sta -
tek (tra py, fur ty czy ram py na jaz do we) umiesz -
czo ny jest „Plan ochro ny przeciwpo ża ro wej”
(Fi re Sa fe ty Plan), przy go to wa ny do wzię cia
na miej sce ak cji.

Za ło ga pro mu za pew nia pa sa że rom od po -
wied nie wa run ki do od by wa nia po dró ży,
a w ra zie ja kie go kol wiek nie bez pie czeń stwa
od po wied nią opie kę i wspar cie. Na lą dzie wyj -
ście z pa lą ce go się bu dyn ku ozna cza ko niec
naj trud niej sze go eta pu ewa ku acji. Na stat ku to
do pie ro po czą tek, bo gdy by po żar wy mknął się
spod kon tro li, za ło ga mu si prze pro wa dzić 
pa sa że rów do miej sca zbió rek, a na stęp nie
przy go to wać cał ko wi tą ewa ku ację ze stat ku.
W por cie do te go ce lu wy ko rzy stu je się urzą -
dze nia łą czą ce prom z lą dem, np. tra py, po -
mosty pa sa żer skie, ram py dla po jaz dów
to czo nych, w mo rzu – ło dzie i tra twy ra tun ko -
we oraz mor skie sys te my ewa ku acji. Co cie ka -
we, w cza sie po sto ju w por cie, gdy pa sa że ro wie
są już na po kła dzie pro mu, w ra zie od cię cia po -
ża rem cią gów ewa ku acji na ląd za wsze moż li -
we jest wo do wa nie środ ków ra tow ni czych
i ewa ku acja lu dzi na bur cie po prze ciw nej stro -
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nie niż na brze że. Z te go po wo du we wszyst kich
sta nach alar mo wych (w mo rzu i w por cie) przy -
go to wy wa ne są wszel kie moż li we do wy ko rzy -
sta nia środ ki pły wa ją ce.

Oprócz pa sa że rów sta tek prze wo zi po jaz dy,
w tym ze sta wy cię ża ro we z ła dun kiem. Prze wóz
każ dych to wa rów na stat ku pod le ga mię dzy na -
ro do wym kon wen cjom mor skim. Re gu la cje
do ty czą ce prze wo zu ła dun ków nie bez piecz -
nych za war te są w Mię dzy na ro do wym Ko -
deksie Ła dun ków Nie bez piecz nych IMDG
(In ter na tio nal Ma ri ti me Dan ge ro us Go ods Co de),
zbli żo nym do za sad umo wy ADR (mię dzy na ro -
do wej kon wen cji do ty czą cej dro go we go prze -
wo zu to wa rów i ła dun ków nie bez piecz nych).
Pro my mor skie mo gą prze wo zić wy bra ne kla -
sy ła dun ków nie bez piecz nych. O tym, któ re 
ła dun ki mo gą być prze wo żo ne, de cy du je kon -
struk cja pro mu (lo ko wa nie ła dun ku na po kła -
dzie otwar tym lub za mknię tym, bli skość źró deł
cie pła czy też in sta la cji pa li wo wych itp.) oraz je -
go przy go to wa ne tech nicz nie (do stęp ność in -
sta la cji po ża ro wych, wen ty la cyj nych itp.).
Z tych sa mych wzglę dów stat ki wy po sa ża ne są
w spe cjal ny sprzęt ru cho my. W ma ga zyn kach

po kła do wych po zo sta ją w peł nej go to wo ści
m.in. ubra nia che mo od por ne czy też do dat ko -
we apa ra ty od de cho we. Aby prze wieźć pro -
mem ła du nek nie bez piecz ny, wdra ża się
od po wied nie pro ce du ry zwią za ne z je go ob słu -
gą. Ca ła za ło ga mu si zo stać po in for mo wa -
na o ta kim prze wo zie oraz o za gro że niach
z nie go wy ni ka ją cych. W za leż no ści od klas
IMDG/ADR ko niecz na jest se pa ra cja ła dun ków
nie bez piecz nych oraz do dat ko wy nad zór
w tak cie prze wo zu. 

Stat ki te go ty pu bar dzo czę sto wcho dzą
w skład pań stwo wych flot re zer wo wych. Pod -
le ga ją one mo bi li za cji i w sy tu acjach nad zwy -
czaj nych słu żą do prze wo zów m.in. żoł nie rzy
wraz ze sprzę tem oraz po jaz da mi ko ło wy mi
i gą sie ni co wy mi. W wa run kach po ko jo wych
pro my ro -pax do sko na le na da ją się do ko mer -
cyj ne go prze wo zu ła dun ków to czo nych, nie -
kie dy re ali zu ją po łą cze nia w sie ci au to stra d
mor skich Unii Eu ro pej skiej.

Wy kry cie za gro że nia 
po ża ro we go 
Mię dzy na ro do we prze pi sy dla stat ków pa -

sa żer skich ob li gu ją je do po sia da nia sys te mu
sy gna li za cji po ża ru (SSP) wszę dzie tam, gdzie
ist nie je ja kie kol wiek za gro że nie. Wy ma ga nie to
do ty czy tak że wszyst kich po miesz czeń, w któ -
rych cza so wo lub na sta łe prze by wa ją pa sa że -
ro wie lub człon ko wie za ło gi stat ku. Głów na
cen tra la SSP jest umiesz czo na na most ku na wi -
ga cyj nym – w miej scu nad zo ro wa nym ca ły czas
przez za ło gę (fot. 3). Cen tra la ma za za da nie nie
tyl ko zlo ka li zo wać miej sce po ża ru, lecz tak że
po in for mo wać o po wsta niu wstęp ne go za gro -
że nia lub o uszko dze niu kon kret nej czuj ki po -
ża ro wej. Do cen tra li oprócz czu jek po ża ro wych
wy kry wa ją cych dym, tem pe ra tu rę i pło mień
pod łą czo ne są ręcz ne ostrze ga cze po ża ro we.
Cen tra la po ża ro wa jest du blo wa na pod cen tra -
la mi w re cep cji pa sa żer skiej oraz w miej scu kie -
ro wa nia ma szy now nią stat ku i w biu rze
po kła do wym. Dzię ki te mu roz wią za niu, gdy
mo stek nie jest ob sa dzo ny (prom stoi za cu mo -
wa ny w por cie) ist nie je tak że moż li wość szyb -
kie go do tar cia z in for ma cją o za gro że niu
po ża ro wym do kom pe tent nych osób. Cen tra la
po ża ro wa dzia ła w try bie cią głe go nad zo ru
i kon tro li re ak cji za ło gi na za gro że nia. Gdy z ja -
kich kol wiek po wo dów po wy ge ne ro wa niu
przez nią in for ma cji nie na stą pi szyb kie i wła ści -
we dzia ła nie, na stat ku ogło szo ny zo sta nie au -
to ma tycz nie alarm dzwon ka mi alar mo wy mi, co
jest rów no znacz ne z przej ściem za ło gi do dzia -
ła nia w sta nie bez po śred nie go za gro że nia po -
ża rem.

SSP nie sta no wi je dy ne go źró dła wie dzy
o za gro że niach po ża ro wych. Aby zwięk szyć
bez pie czeń stwo po ża ro we, ko niecz ne jest cią -
głe iden ty fi ko wa nie za gro że nia, szcze gól nie
gdy za ła do wa ny cię ża rów ka mi prom od by wa
po dróż mor ską. Dla te go prak tycz nie w try bie
cią głym prze pro wa dza ne są ob cho dy – pa tro -
le prze ciw po ża ro we. Ich tra sa jest do kład nie
za pla no wa na i prze bie ga przez wszyst kie ob -
sza ry new ral gicz ne z punk tu wi dze nia ogól ne -
go bez pie czeń stwa. Prom jest wy po sa żo ny
w elek tro nicz ny sys tem nad zo ru pra wi dło wo -
ści przepro wa dza nych ob cho dów. Po nie waż
bez po śred ni nad zór ma tu du że zna cze nie, mi -
mo sprzę to wej kon tro li po praw no ści tras i cza -
su ob cho du do te go za da nia wy zna cze ni są
naj bar dziej do świad cze ni, a za ra zem naj bar -
dziej od po wie dzial ni ma ry na rze i ofi ce ro wie.
Po moc ny jest tak że sys tem te le wi zji okrę to wej.
Mo ni to ry z re je stra cją pod glą du znaj du ją się
m.in. na most ku oraz w cen tra li nad zo ru
nad ma szy now nią stat ku. W ra zie alar mu z SSP
stat ko wa TV wy ko rzy sty wa na jest do pod glą -
du da ne go miej sca na pro mie, na tych miast
po de tek cji za gro że nia po ża ro we go. Dzie je 
się to jed no cze śnie ze skie ro wa niem ma ry na -
rza do rozpo zna nia miej sca, gdzie zlo ka li zo-
wa no za gro że nie i roz po czy na na jest ak cji
ga śni cza.

Sta łe urzą dze nia ga śni cze
na pro mu ty pu ro -pax
Na pro mach ty pu ro -pax wy ko rzy stu je się

wod ny mgło wy sa mo czyn ny sys tem ga śni czy,
tzw. hi -fog. Do dat ko wą za le tą te go nie zwy kle
sku tecz ne go urzą dze nia jest moż li wość orien -
ta cyj nej lo ka li za cji pra cu ją ce go try ska cza, a tym
sa mym praw do po dob ne go miej sca już po -
wsta łe go po ża ru. Jest on za in sta lo wa ny w po -
miesz cze niach wy ma ga ją cych szcze gól nej
ochro ny po ża ro wej, m.in. ka bi nach pa sa żer -
skich i za ło go wych, cią gach ko mu ni ka cyj nych,
dro gach ewa ku acyj nych czy też w oko li cy urzą -
dzeń ma szy no wych szcze gól nie istot nych dla
funk cjo no wa nia pro mu. Pra wie w ca ło ści jest to
sys tem au to ma tycz ny „mo kry”, ale tam, gdzie
przy pad ko we uru cho mie nie mo że spo wo do -
wać znisz cze nie lub uszko dze nie waż nych urzą -
dzeń (m.in. prąd ni ce, sil ni ki na pę du głów ne go),
za sto so wa no sys tem „su chy” – je go za dzia ła nie
wy ma ga pod ję cia świa do me go dzia ła nia przez
od po wie dzial ne go człon ka za ło gi. Kon so la 
cen tral ne go ste ro wa nia hi -fog znaj du je się
na most ku. Sys tem po dzie lo ny jest na sek cje,
uru cho mie nie któ rejś z nich sy gna li zo wa ne jest
aku stycz nie i optycz nie na pul pi cie kon so li
na most ku. 

/ 2019 SIERPIEŃ 19

po kład 
Gry fa

fo
t. 

ar
ch

. U
ni

ty
 L

in
e



W sys te mie hi -fog czyn ni kiem ga śni czym
jest wo da słod ka po bie ra na ze spe cjal nie do te -
go prze zna czo nych zbior ni ków ma ga zy no -
wych. Wo da za bur to wa jest wy ko rzy stywa -
na w okrę to wych sys te mach hy dran to wych słu -
żą cych do roz wi ja nia kla sycz nych li nii ga śni -
czych. Sys tem „su chy” skła da się z 44 za wo rów
hy dran to wych o śred ni cy 52 mm, każ dy ze spół
zo stał wy po sa żo ny w wąż o dłu go ści 15 m i prą -
dow ni cę wod ną uni wer sal ną umoż li wia ją ca
po da nie prą du kro pli ste go i zwar te go o sku -
tecz no ści mi ni mal nej 200 l/min.

In ny wa riant in sta la cji hy dran to wej (nie za -
sto so wa ny na pro mie „Gryf”) to wer sja „mo kra”,
gdzie wo da pod wy ma ga nym ci śnie niem jest
sta le obec na w sys te mie. Tu taj ja ko czyn nik sto -
su je się wo dę słod ką, ze wzglę du na ogra ni -
czenie ko ro zji, któ rą po wo do wa ło by cią głe
wy peł nie nie sło ną wo dą mor ską. Z tym wią żą
się jed nak pew ne ogra ni cze nia. W miej scach,
gdzie sys tem ten mo że być wy ko rzy sty wa ny,
nie mo że pa no wać tem pe ra tu ra po ni żej 0°C. 
Ze wzglę du na to, że pro my na Bał ty ku są eks -
plo ato wa ne w wa run kach zi mo wych, sys te my
hy dran to we hy dro fo ro we in sta lu je się głów nie
w prze dzia łach ho te lo wych. In sta la cje hy dran -
to we ma ją du żą wy daj ność, dla te go po za ini -
cjo wa niu pra cy sys te mu hy dro fo ro we go uru-
cha mia na jest na tych miast pom pa po ża ro wa
po bie ra ją ca za bur to wą, naj czę ściej sło ną wo dę
(w cza sie po sto ju np. w Świ no uj ściu, w por cie
na rze ce Świ na, mo że to być rów nież woda
słod ka). 

W tym miej scu na le ży wspo mnieć o ser cu
sys te mu hy dran to we go, czy li pom pach po ża -
ro wych. W in sta la cji hy dran to wej „su chej” za sto -
so wa nej na pro mie „Gryf” wy ko rzy stu je się dwie
głów ne pom py po ża ro we o wy daj no ściach
77 oraz 140 m3/godz. oraz do dat ko wo awa ryj -
ną pom pę o wy daj no ści 77 m3/godz. Każ da
z nich sa mo dziel nie i nie za leż nie za pew nia za -
opa trze nie in sta la cji w wo dę, a pom pa awa ryj -
na do dat ko wo ma moż li wość za si la nia
z awa ryj ne go źró dła ener gii elek trycz nej.
W osta tecz no ści, gdy by za wio dły wszyst kie trzy
pom py, np. z po wo du roz le gło ści po ża ru, sys -
tem hy dran to wy ma do dat ko wą moż li wość na -
peł nia nia z ze wnętrz ne go źró dła. Po da je się
wte dy wo dę po przez tzw. łącz nik mię dzy na ro -
do wy z flan szą o śred ni cy 178 mm. W pa su ją ce
do nie go złą cza wy po sa żo ne są wszyst kie por -
to we stra że po żar ne na świe cie. Wy ko rzy stu jąc
sta ły sys tem hy dran to wy wraz z wę ża mi i prą -
dow ni ca mi roz miesz czo ny mi na ca łym pro mie,
w sy tu acjach awa ryj nych, zwięk sza się sku tecz -
ność ak cji po przez skró ce nie cza su do tar cia
z wo dą na miej sce po ża ru. Lo ka li za cja łącz ni ka

mię dzy na ro do we go, po dob nie jak i ca łe go ru -
cho me go i sta łe go sprzę tu ppoż., jest na nie -
siona w„Fi re Sa fe ty Plan”.

Ze wzglę du na spe cy fi kę ła dun ku pro mu
mor skie go, czy li prze wóz po jaz dów oso bo -
wych i cię ża ro wych, ist nie je ko niecz ność za -
pew nie nia szcze gól ne go bez pie czeń stwa po-
ża ro we go na po kła dzie ła dun ko wym, któ ry naj -
czę ściej jest wy peł nio ny w ca ło ści po jaz da mi.
Od stę py po mię dzy ni mi mi ni ma li zu je się ze
wzglę du na peł ne wy ko rzy sta nie prze strze ni ła -
dun ko wej. Wzglę dy eko no micz ne nie mo gą
być jed nak waż niej sze niż bez pie czeń stwo po -
ża ro we. Nie zmie nia to fak tu, że ma new ro wa -
nie kla sycz ną ga śni czą li nią wę żo wą po mię dzy
cia sno za par ko wa ny mi po jaz da mi sta no wi
dość skom pli ko wa ną ope ra cję. Dla te go aby
przy spie szyć czas do tar cia z wo dą na miej sce
za gro że nia na po kła dach ro -ro, na pro mie „Gryf”
są za mon to wa ne li nie szyb kie go na tar cia 
z pół sz tyw ny mi wę ża mi o śred ni cy 25 mm. 

Na po kła dach ła dun ko wych ty pu ro -ro ze
wzglę dów eks plo ata cyj nych znacz nie utrud nio -
ny jest po dział na gro dzie po ża ro we. Z te go
wzglę du prze wi dzia no na nich spe cjal ną wod -
ną in sta la cję ga śni czo -zra sza ją cą, tzw. sprin kler.
Na pro mie „Gryf” ob szar bro nio ny jest po dzie lo -
ny na sek cje i obej mu je wszyst kie po kła dy ła -
dun ko we. Aby za pew nić wła ści we ci śnie nie
w in sta la cji i sku tecz ną pra cę dysz umiesz czo -
nych w gór nej czę ści po kła du, nie na le ży uru -
cha miać wię cej niż dwóch sek cji jed no cze śnie.
Wo dę za bur to wą do star cza pom pa o wy daj no -
ści 300 m3/godz. – 0,7 MPa. W ra zie ko niecz no -
ści uru cho mie nia współ bież ne go trzech sek cji,
moż na sys tem sprin kle ra po łą czyć z naj bar dziej
wy daj ną pom pą po ża ro wą sys te mu hy dran to -
we go, co za pew nia do dat ko we 140 m3/godz.
wo dy. 

Przy oma wia niu ga śni czych środ ków tech -
nicz nych na pro mach na le ży wspo mnieć o sys -
te mie prze zna czo nym wy łącz nie do ga sze nia
po ża rów w ma szy now ni. Do te go ce lu wy ko -
rzy stu je się na pro mie „Gryf” dwu tle nek wę gla
zma ga zy no wa ny w 42 bu tlach, każ da o po jem -
no ści 45 kg. Ta ilość CO2 za pew nia wy peł nie nie
ca łej ku ba tu ry prze dzia łów ma szy no wych, któ -
ra wy no si na pro mie „Gryf” bli sko 3000 m3. 
Za sto so wa nie te go środ ka ga śni cze go nie jest
moż li we bez współ dzia ła nia od po wied nio wy -
szko lo nej za ło gi. Przed uru cho mia niem sys te -
mu CO2 ko niecz ne jest wcze śniej sze prze -
pro wa dze nie spraw nej ewa ku acji wszyst kich
osób (w tym rów nież po szko do wa nych) z ma -
szy now ni w wa run kach za dy mie nia, ze wzglę -
du na skom pli ko wa ny roz kład po miesz czeń.
Aby ga sze nie CO2 by ło sku tecz ne, na le ży rów -

nież do kład nie uszczel nić ca ły za gro żo ny prze -
dział ma szy now ni. Po tych wy ja śnie niach nikt
już nie po wi nien mieć wąt pli wo ści, że o bez pie -
czeń stwie po ża ro wym na pro mie nie za leż nie
od spraw no ści urzą dzeń i sys te mów ga śni -
czych, de cy du je w znacz nym stop niu fa cho -
wość za ło gi oraz jej spraw ność w dzia ła niu.

Za ło ga pro mu a bez pie czeń stwo
po ża ro we 
W chwi lach za gro że nia na lą dzie wzy wa ne

są jed nost ki stra ży po żar nej, ale gdy sta tek jest
na peł nym mo rzu w znacz nym od da le niu od lą -
du, nie ma z oczy wi stych wzglę dów żad nej
szan sy na ta kie wspar cie. Nie co ina czej wy glą -
da sy tu acja, gdy sta tek znaj du je się w stre fach
przy brzeż nych. Każ de pań stwo nad mor skie jest
zo bo wią za ne mo cą mię dzy na ro do wych ure gu -
lo wań do po sia da nia spe cja li stycz nych jed no -
stek pły wa ją cych przy go to wa nych do wal ki
z po ża ra mi na stat kach bę dą cych w mo rzu.
Wal kę z po ża rem na stat ku sto ją cym przy na -
brze żu mo gą pro wa dzić rów nież do dat ko wo
ko ło we środ ki stra ży po żar nych. Jed nak dla
pro mu prze by wa ją ce go tak w mo rzu, jak
i w por cie cze ka nie z ak cją ga śni czą na po moc
z ze wnątrz mo że za koń czyć się utra tą stat ku
o war to ści kil ku dzie się ciu, a na wet kil ku set mi -
lio nów do la rów. Z te go wzglę du za ło ga, wy ko -

SIERPIEŃ 2019 /20

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

2

3

1



rzy stu jąc m.in. opi sa ne wcze śniej środ ki, ro bi
wszyst ko, aby wy kryć ja kie kol wiek za gro że nie
po ża ro we oraz jak naj szyb ciej i jak naj sku tecz -
niej uga sić po żar w za rze wiu. Naj szyb ciej jak 
to moż li we pod no szo ny jest alarm po ża ro wy.
W ak cji bie rze udział ca ła za ło ga pro mu. For mu -
je się dwie bo jo we sek cje wy po sa żo ne w ta ki
sam sprzęt, ja ki po sia da ją pro fe sjo nal ni stra ża -
cy – apa ra ty od de cho we na sprę żo ne po wie -
trze, kom bi ne zo ny itd. Jed na z sek cji skła da się
z człon ków za ło gi po kła do wej, dru ga z za ło gi
ma szy no wej. Sek cje po ża ro we w ak cji uzu peł -
nia gru pa wspar cia oraz gru pa me dycz na. Gru -
pa me dycz na dys po nu je ewa ku acyj ny mi no-
sza mi ty pu Ne il Ro bert son, prze no śnym apa ra -
tem do po da wa nia tle nu, jest rów nież wy po sa -
żo na w ze staw do udzie la nia pierw szej po mo cy
z au to ma tycz nym de fi bry la to rem. Na wy pa dek
ko niecz no ści ewa ku acji ran ne go lub cho re go
he li kop te rem (na pro mie prze wi dzia ne jest
miej sce do wy lą do wa nia śmi głow ca), na stat ku
znaj du ją się ku beł ko we no sze lot ni cze. Wszyst -
kie oso by bio rą ce udział w ak cji ra tow ni czo -ga -
śni czej po zo sta ją ze so bą w łącz no ści ra dio wej,
a do apa ra tów od de cho wych są przy pi sa ne do -
dat ko wo la ryn go fo ny. 

W myśl prze pi sów mię dzy na ro do wych każ -
dy czło nek za ło gi (rów nież ku cha rze, ste war de -
sy i ste war dzi) mu si przejść pod sta wo we

prze szko le nie ppoż. w spe cja li stycz nych ośrod -
kach. Obo wią zek ten do ty czy rów nież szko le -
nia me dycz ne go. Kie row nic two stat ku i wszy-
scy ofi ce ro wie prze cho dzą w tych sa mych
ośrod kach od dziel ne kur sy, m.in. me dycz ne
i po ża ro we na wyż szym po zio mie. Ak cją ga śni -
czą na miej scu do wo dzi naj czę ściej star szy ofi -
cer lub od de le go wa ny do tych ce lów ofi cer ds.
bez pie czeń stwa – zwa ny na pro mach Uni ty Li -
ne ofi ce rem po ża ro wym. Ze wzglę du na spe -
cy fi kę za mknię tych po miesz czeń, du że praw-
do po do bień stwo peł ne go za dy mie nia, cał ko -
wi tą ciem ność i mno gość prze szkód za ło ga
w ak cji ma do dys po zy cji rów nież awa ryj ne
środ ki ko mu ni ka cji. Dla te go w mia rę wkra cza -
nia do po miesz czeń za gro żo nych roz wi ja -
na jest lin ka ase ku ra cyj na za pew nia ją ca
kon takt z oso ba mi prze by wa ją cy mi na ze -
wnątrz.

Sto so wa nie w prak ty ce wie dzy i umie jęt no -
ści na by tych na kur sach wy ma ga czę stych 
tre nin gów. Dla te go za ło ga pro mu ćwi czy re gu -
lar nie róż ne aspek ty zwią za ne z bez pie czeń -
stwem pa sa że rów i ła dun ku. Co ty dzień
od by wa się peł ny ćwi czeb ny alarm po ża ro wy.
Rów nie czę sto tre no wa ne jest tak że awa ryj ne
opusz cza nie stat ku. Cy klicz ne po wta rza nie tych
ćwi czeń świad czy o tym, że wal ka z za gro że -
niem po ża ro wym na pro mach mor skich ma
naj wyż szy prio ry tet, tak sa mo jak bez po śred nie
ra to wa nie ludz kie go ży cia. 

Na pro mie ist nie je wie le za gro żeń po ża ro -
wych, co po cią ga za so bą róż ne opcje dzia ła nia
przy pro wa dze niu ak cji ga śni czej. Zmie nia się
na przy kład sce na riu sze ćwi czeń m.in. po to, za -
ło ga pro mu zdo by ła umie jęt ność sku tecz ne go
dzia ła nia na wet w sy tu acjach trud nych do prze -
wi dze nia. Aby przy bli żyć wa run ki ćwi czeń
na stat ku do re al nych sy tu acji, wpro wa dza ne
jest sztucz ne za dy mie nie, wy łą cza ne oświe tle -
nie (wnę trze pro mu to prze waż nie po miesz cze -
nia za mknię te, pa nu je wte dy cał ko wi ta
ciem ność) czy też wpro wa dza się ele men ty za -
sko cze nia, np. nie spo dzie wa ne blo ka dy drzwi
czy sy mu la cje od cię cia dróg ewa ku acyj nych.
Na stat ku bę dą cym w eks plo ata cji nie moż -
na wy ko rzy stać do sy mu la cji po ża ru w trakcie
ćwiczeń, otwar te go ognia. Ale wal ka z otwar -
tym ogniem nie jest ma ry na rzom ob ca, gdyż
we wspo mnia nych ośrod kach szko le nio wych
za ło gi ćwi czą na po li go nach ognio wych. Pod -
czas ćwi czeń na pro mie za ło ga nie jest in for mo -
wa na o miej scu ini cja cji po ża ru – te ste rem
uru cha mia ne są czuj ki, włą cza się ręcz ne ostrze -
ga cze po ża ro we lub ini cju je się re ak cję cen tra li
po ża ro wą po przez wpro wa dza ne sztucz ne go
za dy mie nia.

War to wspo mnieć, że w mo men cie ogło sze -
nia na stat ku alar mu po ża ro we go uru cha mia -
ne są po wia do mie nia ośrod ków ko or dy na cji
ra tow nic twa za po mo cą glo bal nych sys te mów
mor skiej łącz no ści ra dio wej. Te od mien ne
od cy wil nych środ ki ko mu ni ka cji wy ko rzy stu je
się je dy nie do pro wa dze nia łącz no ści w ce lach
zwią za nych z bez pie czeń stwem. Na stat ku bę -
dą cym w por cie w sta nie alar mo wym cią ży do -
dat ko wy obo wią zek po wia do mie nia wszel ki mi
do stęp ny mi spo so ba mi por to wej stra ży po żar -
nej. Jej do tar cie na prom za wsze wy ma ga cza -
su, do ty czy to rów nież pły wa ją cych jed no stek
po ża ro wych. Dla te go w mo men cie ich przy by -
cia po win na być już pro wa dzo na ak cja ga śni -
cza opar ta na dzia ła niach za ło gi i prze ćwi-
czo nych pro ce du rach. W tym mo men cie bę dzie
już też z pew no ścią usta lo ne miej sce i roz miar
po ża ru. Pierw szą czyn no ścią po przy jeź dzie
funk cjo na riu szy stra ży na prom po win no być
zi den ty fi ko wa nie człon ka za ło gi do wo dzą ce go
ca łą ak cją ga sze nia po ża ru. On jest part ne rem
do wy mia ny nie zbęd nych in for ma cji. Za wsze
po moc ne bę dzie zlo ka li zo wa nie pla nu po ża ro -
we go do stęp ne go w każ dym punk cie do stę pu
na sta tek. W ce lu za pew nie nia stra ży po żar nej
sku tecz ne go dzia ła nia war to wy ko rzy stać wie -
dzę o bu do wie stat ku i do sko na łą orien ta cję za -
ło gi w la bi ryn cie po miesz czeń na sa mym
stat ku. Szyb kie uzy ska nie wspar cia ze stro ny za -
ło gi i sku tecz ne współ dzia ła nie mo że mieć klu -
czo we zna cze nie dla wy ni ku ak cji ga śni czej.

Każ de zda rze nie w świa to wej że glu dze pro -
mo wej jest szcze gó ło wo ana li zo wa ne, tak aby
zi den ty fi ko wać przy czy ny po ża ru, za rów no
tech nicz ne, jak i te wy wo ła ne czyn ni kiem ludz -
kim. Wnio ski z nich są pod sta wą mo dy fi ka cji
prze pi sów oraz ko rek ty spo so bów or ga ni za cji
i szko leń za łóg pro mów. Wpro wa dza się też no -
we pro ce du ry pre wen cyj ne. W hi sto rii mia ły
miej sce po waż ne po ża ry na pro mach mor skich
pły wa ją cych w re jo nie Bał ty ku. W In ter ne cie do -
stęp ne są za rów no fil my, jak i ar ty ku ły ich do ty -
czą ce (m.in. m/f „Scan di na vian Star”, m/f „Li sco
Glo ria”). Ich ana li za i wpro wa dzo ne po tem
w ży cie wnio ski przy czy ni ły się do zwięk sze nie
bez pie czeń stwa po ża ro we go w że glu dze pro -
mo wej.

Dr in˝. Adam Kowalski od 2003 r. jest
kapitanem ˝eglugi wielkiej. Dowodził ró˝nymi
typami statków, w tym najwi´kszà jednostkà

m/v „Karpaty”. Obecnie jest kapitanem
na promie m/f „Gryf”. Autor publikacji
naukowych i projektów badawczych,

wykładowca w Akademii Morskiej w Szczecinie
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o ku ment ten za twier dził do sto so wa nia gen. bry ga dier Le -
szek Su ski, ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej, 28 czerw ca. To już trze cia me to dy ka uspraw nia ją ca pra cę

funk cjo na riu szy pio nu kon tro l no -roz po znaw cze go PSP. Pierw szym
by ła „Me to dy ka pro wa dze nia czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych
ma ją cych na ce lu roz po zna wa nie za gro żeń po ża ro wych oraz re ali za -
cję nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych”
(sty czeń 2017 r.). Dru gim – „Za sa dy pro wa dze nia po stę po wań ad mi -
ni stra cyj nych w spra wach zwią za nych z nad zo rem nad prze strze ga -
niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych” (gru dzień 2017 r.). Obec ne
opra co wa nie do ty czy ma te rii naj trud niej szej: po stę po wa nia eg ze ku -
cyj ne go. 

O co tu cho dzi?
Isto ta ochro ny prze ciw po ża ro wej i po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go 
Ży cie lu dzi w gro ma dach wy ma ga prze strze ga nia spo łecz nych

norm, któ re są ubie ra ne w prze pi sy. Nie ina czej jest z ochro ną prze -
ciw po ża ro wą. Lu dzie ota cza ją się kosz tow ną in fra struk tu rą i gro ma -
dzą dobra, któ re w więk szo ści są ma te ria ła mi pal ny mi. Na le ży bro nić
ich przed ogniem nie tyl ko dla ich war to ści ma te rial nej czy kul tu ro -
wej: ogar nię te po ża rem są groź ne dla zdro wia i ży cia lu dzi. 

Im bar dziej roz wi nię te tech nicz nie spo łe czeń stwo i w im więk szym
za gęsz cze niu ży je, tym więk szą wa gę ma więc prze strze ga nie prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych. Nie rzad ko stra ty w na wet prze cięt nym po -
ża rze prze kra cza ją moż li wo ści wy twór cze ca łe go ży cia jed ne go
czło wie ka. Je śli uwzględ nić, że po żar mo że prze nieść się na in ne do -
bra i za gro zić ży ciu kil ku set lu dzi jed no cze śnie, to ła two zro zu mieć,
że za po bie że nie ta kie mu zda rze niu jest nie zbęd ne. Dla te go for mu łu -
je się w po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sach wy ma ga nia bu dow -
la ne, in sta la cyj ne i or ga ni za cyj ne. 

Mi mo że ta kie wy ma ga nia ist nie ją, bez do brej wo li czło wie ka nic
nie zna czą. Czło wiek zaj mu je i prze kształ ca prze strzeń sto sow nie
do po trzeb i po sia da nych środ ków tech nicz nych. By wa, że stwa rza so -
bie nie chcą cy śmier tel ne za gro że nia na wet na wol nej prze strze ni. Nie
trze ba po ża rów, by set ki lu dzi po nio sły śmierć, o czym świad czą wy -
da rze nia zwią za ne z ab so lut nie po ko jo wy mi przed się wzię cia mi, jak
po chód piel grzy mów w Mek ce, czy jed na z pa rad ha ła su pod na zwą
„tech no” w Niem czech. W oby dwu miej scach cia sno ta i na pór nie świa -

do mych ni cze go lu dzi spo wo do wa ły wiel kie tra ge die bez złej wo li ko -
go kol wiek. 

Na grun cie ochro ny prze ciw po ża ro wej w Pol sce pil nu ją po rząd ku
or ga ny PSP, czy li ko men dan ci po wia to wi, miej scy, wo je wódz cy i ko -
men dant głów ny. Są wy po sa że ni w praw ne na rzę dzia za po bie gaw -
cze w po sta ci obo wiąz ku spra wo wa nia nad zo ru nad prze strze ga niem
prze pi sów prze ciw po ża ro wych, wy kry wa nia za gro żeń oraz – co naj -
waż niej sze – wy da wa nia na ka zów, by nie pra wi dło wo ści (czy li za gro -
że nia) usu wać. Na ka zy te są for mu ło wa ne zgod nie z po wszech nie
obo wią zu ją cym dla ca łej ad mi ni stra cji pra wem ja ko de cy zje ad mi ni -
stra cyj ne. 

Nie ste ty, wy da nie de cy zji nie koń czy spra wy, za my ka ją tyl ko jej
wy ko na nie. Na oko licz ność, gdy ktoś nie ze chce te go uczy nić, wdro -
żo no dzie dzi nę pra wa o przy mu sze niu do wy ko na nia po win no ści,
czy li – z ję zy ka ła ciń skie go – „eg ze ku cji” obo wiąz ków. Pra wo to ma
po stać usta wy o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji. 
Już u za ra nia swe go po wsta nia by ło skom pli ko wa ne. 

Kształ to wa ne ca ły mi wie ka mi za sa dy ścią ga nia dłu gów po sta no -
wio no za adap to wać do dzia łań ad mi ni stra cji. Oka za ło się, że na tym
po lu cha rak ter dłu gu jest zu peł nie in ny i rzad ko by wa pie nięż ny
(praw nie na zy wa się obo wiąz kiem o cha rak te rze nie pie nięż nym), co
moż na by prze ło żyć na za ję cie w za mian ja kiejś in nej war to ści ma te -
rial nej. Cha rak ter zo bo wią zań wo bec dzia łań ad mi ni stra cji, czy li wo -
bec norm spo łecz nych, jest zu peł nie in ny. Tu nie da się ko muś za brać
te le wi zo ra za to, że nie po sia da ga śni cy. Trze ba ko goś przy mu sić, by
ze chciał wy ko nać ja kiś obo wią zek lub za nie chał szko dli we go dzia ła -
nia.

W ślad za tym po ja wi ły się kom pli ka to ry w sa mej usta wie, co wy -
ni ka ło z chę ci si ło we go nie mal po go dze nia sys te mu pra wa ad mi ni -
stra cyj ne go i fi nan so we go. Wy szło coś nie zmier nie trud ne go
w sto so wa niu, ob fi te go w za ska ku ją ce środ ki za skar że nia, a za tem peł -
ne go pu ła pek dla or ga nu ad mi ni stra cji. Nic dziw ne go, że po stę po wa -
nie eg ze ku cyj ne jest bar dzo nie chęt nie sto so wa ne we wszel kich
dzia łach ad mi ni stra cji, oprócz skar bo wej – tam dzia ła gład ko.

Or ga ny PSP nie są wy jąt kiem, więc i przez nie po stę po wa nie eg -
ze ku cyj ne na ogół by ło trak to wa ne ja ko naj bar dziej osta tecz na z osta -
tecz no ści. Wszczy na się je nie chęt nie, cze go pod ło żem jest pod skór ne
prze ko na nie o nie moż no ści za koń cze nia go suk ce sem. W prze szło ści
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po dej mo wa li je śmiał ko wie, lecz ich sta ra nia aż za czę sto
wień czy ło nie po wo dze nie. Tym cza sem jest ele men tem nie -
zbęd nym i – w grun cie rze czy – zwy czaj nym. Ma ło te go. 
Je go brak mo że być po czy ty wa ny ja ko bez czyn ność or ga -
nu. Stan ten na le ża ło zmie nić. 

Od bli sko de ka dy na czel ne wła dze PSP wy wie ra ły sta ły
na cisk na po stę po wa nie eg ze ku cyj ne, od pu bli ko wa nia
na ten te mat ar ty ku łów, przez szko le nia w cza sie na rad służ -
bo wych, po szko le nia pro fi lo wa ne, pro wa dzo ne przez sę -
dzie go Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go. Szko le nia te
prze szła każ da oso ba za trud nio na w pio nie kon tro l no -roz -
po znaw czym PSP, a nie któ re z nich po kil ka ra zy. Ko men -
dan ci wo je wódz cy PSP po dej mo wa li w tym za kre sie
wła sne dzia ła nia szko le nio we. 

Oka za ło się jed nak, że by ło te go zbyt ma ło, by licz ba po -
stę po wań eg ze ku cyj nych wzro sła ade kwat nie do po trzeb. Dla te go
ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski de cy zją nr 14
z dnia 3 kwiet nia 2018 r. po wo łał ze spół ro bo czy ds. opra co wa nia pro -
jek tu „Me to dy ki po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go w spra wach zwią za -
nych z nad zo rem nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po-
ża ro wych”. Da lej bę dzie my ją na zy wali Me to dy ką III. 

Cel dzia ła nia ze spo łu
Za ło żo no, że z Me to dy ki III, po dob nie jak z dwóch po przed nich,

sko rzy sta ją przede wszyst kim pra cow ni cy ko mó rek kon tro l no -roz po -
znaw czych ko mend po wia to wych (miej skich) PSP oraz peł nią cy funk -
cje or ga nów ad mi ni stra cji ko men dan ci po wia to wi i miej scy PSP.
Me to dy ka III mia ła po wstać ja ko szcze gó ło wy po rad nik sto so wa nia
ist nie ją cych na rzę dzi praw nych, ale z uwzględ nie niem spe cy fi ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Oczy wi ście wy zna cza jąc ce le szcze gó ło -
we, nie dzia ła no ani na oślep, ani bez wie dzy o istot nych aspek tach
po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. Ma te ria by ła jed nak szcze gól nie trud -
na, głów nie ze wzglę du na brak istot nej ba zy orze czeń do ty czą cych
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Się ga nie po do świad cze nia in nych służb
nie da wa ło za wie le – rów nież one nie pro wa dzą wie lu po stę po wań
eg ze ku cyj nych, a przy tym ma ją wła sną spe cy fi kę dzia ła nia, prze nie -
sio ną na wet do ma te rii usta wo wej. Nie mniej jednak po wo ła ny ze spół
miał opra co wać do ku ment fi nal ny, obej mu ją cy:

1) sto so wa nie na rzę dzi z za kre su usta wy z dnia 17 czerw ca 1966 r.
o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji oraz ak tów wy ko naw -
czych do niej;

2) oko licz no ści pro wa dze nia po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go od no -
śnie obo wiąz ków o cha rak te rze nie pie nięż nym w na stę pu ją cych po -
sta ciach:

a) po przez grzyw ny w ce lu przy mu sze nia,
b) po przez przy mus bez po śred ni,
c) po przez wy ko na nie za stęp cze;
3) za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku nie uisz cze nia na leż no ści

pie nięż nych, wy ni ka ją cych z pro wa dzo ne go po stę po wa nia eg ze ku -
cyj ne go;

4) spo so by kon stru owa nia po szcze gól nych do ku men tów do ty -
czą cych po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go;

5) wzo ry do ku men tów do ty czą cych po stę po wa nia eg ze ku cyj ne -
go spe cy ficz nych dla da ne go ro dza ju po stę po wa nia;

6) za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku za skar ża nia po stę po wa nia
eg ze ku cyj ne go;

7) zbio ry do brych prak tyk w za kre sie po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go.

Jak wspo mnia łem wy żej, za da nie by ło naj trud niej sze z do tych cza -
so wych, głów nie ze wzglę du na brak nie bu dzą cych wąt pli wo ści po -
zy tyw nych przy kła dów. Nie cho dzi tu o teo rię – ta ist nia ła, ale w wer sji
aka de mic kiej, czy li ja ko abs trak cja pa su ją ca nie mal do każ dej sy tu acji,
ale tyl ko w teo rii. A cho dzi o prak ty kę, o zi den ty fi ko wa nie sła bych
punk tów oraz istot nych pro ble mów i po ra dze nie so bie z ni mi w for -
mie in struk cji prost szej w sto so wa niu od czy ta nych wprost prze pi sów
usta wo wych. Z tym by ło źle. Co praw da przy kła dy „po ża ro we” ist nia -
ły w jed nym z ro dza jów po stę po wa nia, mia no wi cie z za sto so wa niem
grzyw ny w ce lu przy mu sze nia. W cią gu ro ku wszczy na no w ska li kra -
ju kil ka na ście ta kich po stę po wań, przy czym część z nich koń czy ła się
przed są dem ad mi ni stra cyj nym z wy ni kiem dla PSP po zy tyw nym. Jed -
nak kil ka wy ro ków rocz nie (ra czej dwa, trzy niż sie dem, osiem) nie
two rzy ło wiel kiej, spój nej ba zy wie dzy, któ rą moż na by wy ko rzy stać
do róż nych przy pad ków. Za każ dym ra zem wy rok wią zał się ze spe -
cy fi ką spra wy, wska zów ki są do we by ły ra czej skrom ne i ogól ni ko we,
a po peł nio ne błę dy mia ły cha rak ter bar dzo pod sta wo wy. Ma te riał
wyj ścio wy jed nak był, więc po stę po wa nie eg ze ku cyj ne z grzyw ną
w ce lu przy mu sze nia ja wi ło się ja ko cel po zo sta ją cy w swo bod nym
za się gu ze spo łu. 

Go rzej by ło z przy mu sem bez po śred nim. W więk szo ści wo je -
wództw w pa mię ci urzę do wej nie zna lazł się ża den przy kła d te go ro -
dza ju eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej, a w ska li kra ju ta kich wy da rzeń
w ostat niej de ka dzie od no to wa no mo że dwa. Na szczę ście moż na by -
ło sko rzy stać z nie licz nych do świad czeń or ga nów nad zo ru bu dow la -
ne go. 

Bez na dziej nie przed sta wia ła się sy tu acja w przy pad ku trze cie go
środ ka eg ze ku cyj ne go, mia no wi cie wy ko na nia za stęp cze go. W skró -
cie po le ga ono na wy ko na niu obo wiąz ku za zo bo wią za ne go, z jed -
no cze snym ob cią że niem go kosz ta mi po stę po wa nia. W pa mię ci
urzę do wej PSP coś ta kie go nie ist nie je, w pa mię ci in nych dzia łów ad -
mi ni stra cji zda rze nia te go ro dza ju są spo ra dycz ne. 

Jak wi dać w tym, że za gad nie nie przed sta wia ło się ja ko bar dzo
trud ne, nie by ło żad nej prze sa dy. Zresz tą uło że nie po przed nich me -
to dyk (kon tro l no -roz po znaw czej i po kon trol nej) rów nież nie na le ża -
ło do za dań pro stych. Czym in nym jest bo wiem po pro wa dze nie
in dy wi du al nej spra wy, w któ rej ewen tu al ny błąd bę dzie do ty czył tyl -
ko jej jed nej, a czym in nym przy go to wa nie wzo ru po stę po wa nia pa -
su ją ce go do wszyst kich spraw da ne go ro dza ju, ze świa do mo ścią, że
po peł nio ny błąd pój dzie w ty sią ce spraw. Prze cież nie mie li śmy stwo -
rzyć mi sia na mia rę na szych moż li wo ści, lecz rzecz jak naj bar dziej uży -
tecz ną. 
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Skład ze spo łu
By tak am bit ne ce le zre ali zo wać, ze spół zo stał wzmoc nio ny. Już

na rzecz opra co wa nia po stę po wa nia po kon trol ne go wzmoc nio no go
o rad cę praw ne go, co po zwo li ło na omi nię cie wie lu raf praw nych.
Na rzecz po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go pra co wa ły trzy oso by o tych
kwa li fi ka cjach. 

W spo tka niach bra li udział:
1) prze wod ni czą cy ze spo łu – st. bryg. Pa weł Ro cha la, p.o. dy rek -

tor Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach i do rad ca ko -
men dan ta głów ne go PSP;

2) za stęp ca prze wod ni czą ce go ze spo łu – st. bryg. Ma rek Dzie dzic,
na czel nik Wy dzia łu Kon tro l no -Roz po znaw cze go KW PSP w Lu bli nie;

3) se kre tarz ze spo łu – mł. bryg. Ariad na Ko niuch, na czel nik Wy -
dzia łu Nad zo ru Pre wen cyj ne go w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro żeń
KG PSP;

4) człon ko wie ze spo łu:
a) st. bryg. Ry szard Pszon ka – na czel nik Wy dzia łu Kon tro l no -Roz -

po znaw cze go KW PSP w Rze szo wie,
b) mł. bryg. Pa weł Adam czyk – kie row nik sek cji ds. kon tro l no -roz -

po znaw czych w Wy dzia le Kon tro l no -Roz po znaw czym KM PSP m.st.
War sza wy,

c) mł. bryg. An drzej Tom czyk – star szy spe cja li sta na sa mo dziel -
nym sta no wi sku ds. kon tro l no -roz po znaw czym KP PSP w Pod dę bi -
cach,

d) mł. bryg. Pa weł Wa la szek – kie row nik Sek cji Tech nicz nych Za -
bez pie czeń Prze ciw po ża ro wych w Wy dzia le Kon tro l no -Roz po znaw -
czym KW PSP w Ka to wi cach,

e) st. kpt. Woj ciech Wi śniew ski – kie row nik Sek cji do spraw Roz -
po zna wa nia Za gro żeń w Wy dzia le Kon tro l no -Roz po znaw czym 
KW PSP w War sza wie,

f ) kpt. Agniesz ka Po toc ka -Jur czyk, rad ca praw ny w KW PSP w Rze -
szo wie,

g) mgr Mag da le na Szu ster – rad ca praw ny w KW PSP w Lu bli nie,
h) mgr Ka ta rzy na Łuc koś – rad ca praw ny w CMP w My sło wi cach.

Prze bieg prac
Nie zbęd ne by ły aż czte ry trzy dnio we spo tka nia ze spo łu, co i tak

oka za ło się cza sem zbyt krót kim. W cza sie każ de go dnia prac, by wy -
two rzyć kil ka stron Me to dy ki, każ dy czło nek ze spo łu mu siał prze czy -
tać kil ka dzie siąt stron ma te ria łów pi sa nych ję zy kiem praw ni czym,
od nieść tę treść do kontrma te ria łów tak sa mo pi sa nych, pod dać
pod dys ku sję wąt pli wo ści, wresz cie prze ło żyć to na pi smo. Dłu żej niż
trzy dni nie da ło się jed no ra zo wo pra co wać z tak du żą in ten syw no -
ścią – przy dal szej pra cy ma te riał nie zy ski wał by na ja ko ści. W do dat -
ku z każ dym spo tka niem co praw da przy by wa ło ma te ria łu, ale też
wie dzy, któ ra na wet je śli nie nio sła zwąt pie nia, to na ka zy wa ła da le ko
po su nię tą ostroż ność. Za tem ko niecz ne by ły prze rwy mię dzy spo tka -
nia mi na do pra co wa nie za gad nień lub na na bra nie dy stan su do nich.
Bez więk sze go błę du moż na po wie dzieć, że każ dy z człon ków ze spo -
łu po zo sta wał w sta nie wy czu le nia na kwe stie eg ze ku cji ad mi ni stra -
cyj nej przez po nad rok. 

Bar dzo waż na oka za ła się or ga ni za cja pra cy ze spo łu w cza sie spo -
tkań.

Oko licz no ścią ko rzyst ną by ło, że ze spół skła dał się z osób, któ re
bra ły udział w ukła da niu po przed nich me to dyk, za tem nie był im ob -
cy styl pra cy nad ni mi. Me to dy ka III ja ko do ku ment, ze wzglę du
na układ funk cjo nal ny i struk tu rę, rów nież przy po mi na ła po przed nie

opra co wa nia. Nie trze-
ba by ło za tem sku piać
się na kwe stiach gra -
ficz no -es te tycz nych –
bar dzo istot nych z punk -
tu wi dze nia kla row no -
ści tre ści. One ukła da ły
się już bo wiem sa me.
Moż na by ło skon cen -
tro wać się na za gad nie -
niach me ry to rycz nych –
te zaś przed sta wia ły się
co naj mniej nie ja sno. 

Z uwa gi na brak wła -
ści wych prak tyk prze ło żo nych na ko rzyst ne dla PSP wy ro ki są dów ad -
mi ni stra cyj nych szcze gól ne go zna cze nia na bra ła ro la praw ni ków. 
To na nich spo czy wał obo wią zek wła ści we go od czy ta nia in struk cji
teo re tycz nych, spraw dze nia, jak z ich ada pta cją na rzecz prak ty ki ra -
dzą so bie „me ry to ry ści” oraz wy ja śnie nia kwe stii spor nych. Po nad to
po dział na pod gru py te ma tycz ne spo wo do wał, że każ da z nich mo -
gła dys po no wać „wła snym” praw ni kiem, co zna ko mi cie uła twia ło po -
stęp prac. Po trze ba ta wy stą pi ła wy raź nie w cza sie pierw sze go
spo tka nia – na ko lej ne zo sta ły za pro szo ne do dat ko we oso by. 

Trud no ści by ły wi docz ne już na star cie, trze ba by ło więc sta wiać
przed ze spo łem ogra ni czo ne ce le. Nie moż na by ło po zwo lić na wy -
wo ła nie w ze spo le po czu cia, że spo tka li śmy się i po trzech dniach prac
nie wy ko na li śmy ni cze go istot ne go, mi mo prze ro bie nia ogro mu ma -
te ria łu. Ta ka świa do mość znie chę ca ła by do pra cy. Ka że spo tka nie 
mu sia ło mieć więc swój wy mier ny re zul tat.

Pierw sze spo tka nie po świę co ne zo sta ło za tem ogól ne mu opa no -
wa niu te ma tu, z wy raź nie sfor mu ło wa nym za ka zem po ru sza nia naj -
trud niej sze go z nich, to jest wy ko na nia za stęp cze go. Z kwe stia mi
grzyw ny w ce lu przy mu sze nia ze spół po ra dził so bie bez kło po tów, co
za owo co wa ło wstęp ny mi in struk cją i wzo ra mi w tym za kre sie. Ze spół
na brał przy tym swo bo dy w oce nie ma te ria łów po moc ni czych.

Dru gie spo tka nie po świę co no opra co wa niu al go ryt mów i za sad
po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go oraz wzo rów do ku men tów z wy ko rzy -
sta niem grzyw ny w ce lu przy mu sze nia i przy mu su bez po śred nie go.
Po now nie nie był po dej mo wa ny te ma tu środ ka eg ze ku cyj ne go w po -
sta ci wy ko na nia za stęp cze go – cho dzi ło o odło że nie trud ne go te ma -
tu na chwi lę, w któ rej dwa ła twiej sze za gad nie nia bę dą opa no wa ne
w ta kim stop niu, by być pod sta wą me ry to rycz ną i men tal ną do opra -
co wa nia naj trud niej sze go. Jed no cze śnie pra cy nie bra ko wa ło, gdyż
na wet przy grzyw nie w ce lu przy mu sze nia po ja wi ły się nie spo dzie -
wa ne prze szko dy for mal no -praw ne. Przy mus bez po śred ni opra co wy -
wa ny w za kre sie ogra ni czo nym do jed ne go przy kła du: dys ko te ki,
w któ rej stwier dzo no za gro że nie ży cia lu dzi, lecz na wet przy ta kim
ogra ni cze niu po ja wi ły się istot ne trud no ści. Spo tka nie za koń czo no
cał kiem po kaź nym do rob kiem, z ukom ple to wa niem za sad i wzo rów
po stę po wa nia z grzyw ną w ce lu przy mu sze nia oraz przy mu su bez -
po śred nie go w czę ści dys ko te ko wej. 

Trze cie spo tka nie słu ży ło głów nie po ru sze niu dwóch naj trud niej -
szych te ma tów – roz pa trze niu in nych przy kła dów przy mu su bez po -
śred nie go, z pró bą spo rzą dze nia in struk cji uni wer sal nej oraz wstęp ne-
mu opra co wa niu wy ko na nia za stęp cze go. Moż na po wie dzieć, że ze -
spół do szedł wów czas do kre su wy obra że nia o wła snej wy dol no ści
(wy obra że nia, ale nie fak tycz nych moż li wo ści), gdyż pod sta wa mi
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opra co wa nia oby dwu
za gad nień mo gły być
tyl ko opra co wa nia teo -
re tycz ne i do słow nie kil -
ka wy ro ków w spra wach
od le głych sys te mo wo
od ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, Każ dy krok bu -
dził po waż ne wąt pli -
wo ści, któ re tyl ko na
chwi lę roz wie wa ły ja kieś
in for ma cje, obar czo ne
na stęp ny mi wąt pli-
wo ścia mi. By li śmy bli scy

po nie cha nia za gad nie nia wy ko na nia za stęp cze go, gdyż ja wi ło się ja -
ko nie moż li we do prze pro wa dze nia. Na wet pro sty przy kład, któ ry zo -
stał roz pra co wa ny, mia no wi cie wy ko na nie za stęp cze w po sta ci
opróż nie nia stry chu z ma te ria łów pal nych, uka zał sze reg pro ble mów
praw nych. Po ja wił się cał kiem do bry po mysł, by wy ko na nie za stęp -
cze prze pro wa dzić pi lo ta żo wo w jed nym z wo je wództw, co jed nak
od wle kło by w cza sie je go wpro wa dze nie sys te mo we na co naj mniej
3 la ta. Z po my słu te go zre zy gno wa li śmy, by przed sta wić ma te riał
kom plet ny. 

Za gad nie nia naj trud niej sze zo sta ły opra co wa ne po trze cim spo -
tka niu, z za an ga żo wa niem do słow nie kil ku osób. Ma te riał skom ple -
to wa no tak, by za wie rał in struk cje po stę po wa nia oraz wzo ry
do ku men tów dla wszyst kich trzech ro dza jów eg ze ku cji ad mi ni stra -
cyj nej i ich wa rian tów, ma ją cych za sto so wa nie w dzia łal no ści or ga -
nów PSP. Po po praw kach we wnętrz nych zo stał pod da ny opi nio wa niu
kra jo we mu. 

O ile do po przed nich me to dyk by ło mnó stwo kry tycz nych uwag,
o ty le Me to dy ka III spo tka ła się z bar dzo po zy tyw nym od dźwię kiem
ze stro ny or ga nów te re no wych PSP. Kil ka ko mend nie mia ło żad nych
uwag, z po zo sta łych spły nę ły bar dzo kon kret ne i istot ne wska zów ki.
Przede wszyst kim żą da no, by pod sta wo wym środ kiem eg ze ku cyj nym
uczy nić grzyw nę w ce lu przy mu sze nia, ja ko naj mniej kło po tli wą dla
zo bo wią za ne go. Z te go wzglę du wy ko na nie za stęp cze po win no tra -
fić do re zer wy, choć jest po strze ga ne przez są dy ad mi ni stra cyj ne ja -
ko naj sku tecz niej sze. Po nad to po pro szo no o przy kła dy wy peł nio nych
do ku men tów.

Czwar te spo tka nie ze spo łu po le ga ło na uwzględ nie niu uwag kra -
jo wych i przy go to wa niu wer sji osta tecz nej Me to dy ki III. 

Efekt fi nal ny
Efek tem fi nal nym są gra ficz ne al go ryt my po stę po wa nia, czy tel -

na in struk cja dzia ła nia, oraz pi sem ne wzo ry upo mnień, pism, ty tu łów
wy ko naw czych, po sta no wień i pro to ko łów. Wszyst ko to ra zem two -
rzy po kaź ną książ kę: 191 stron. 

Me to dy ka III nie za stę pu je usta wy o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
w ad mi ni stra cji, ale z pew no ścią po ma ga w jej zro zu mie niu. Przede
wszyst kim po ma ga, jak po przed nie, w unik nię ciu błę dów pod sta wo -
wych. Każ dy wzor co wy do ku ment jest mi niin struk cją po stę po wa nia,
a przy tym za wie ra wszel kie istot ne ele men ty, wy star czy je tyl ko uzu -
peł nić w spo sób iden ty fi ku ją cy da ną spra wę. Kto umie za sto so wać
dwie po przed nie me to dy ki, z pew no ścią po ra dzi so bie z eg ze ku cyj -
ną. Ja ko po moc prak tycz na zo sta ły do niej do łą czo ne wy peł nio ne
wzo ry ty tu łów wy ko naw czych – tu bez wła ści we go wzo ru moż li wo -

ści po peł nie nia błę du są bar dzo du że. Nie mniej jed nak ca ły pion kon -
tro l no -roz po znaw czy wy ma ga prze szko le nia. 

War to ścią do da ną jest wpro wa dze nie jed no li tych za sad po stę po -
wa nia i sza ty gra ficz nej do ku men tów – ale ta ki był wła śnie cel. 

W ta ki oto spo sób ze spół po wo ła ny w 2016 r. do opra co wa nia jed -
no li tych wzo rów pro to ko łów z czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych
oraz za sad ich pro wa dze nia, w 2019 r. do peł nił z nad dat kiem sys tem
nad zo ru ko men dan tów po wia to wych (miej skich) nad prze strze ga -
niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych. Tym sa mym or ga ny PSP dys po -
nu ją peł nym, szcze gó ło wym, a za ra zem pro fi lo wa nym ma te ria łem
in struk cyj nym, obej mu ją cym za gad nie nia od za mia ru przy stą pie nia
do czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych, przez wy da nie de cy zji ad -
mi ni stra cyj nej, po eg ze ku cję obo wiąz ków: łącz nie 485 stron. To ma -
te riał bez pre ce den so wy nie tyl ko w hi sto rii PSP, ale rów nież ca łej
pol skiej ochro ny prze ciw po ża ro wej. Ale nie tyl ko – in ne dzia ły ad mi -
ni stra cji nie dys po nu ją tak szcze gó ło wy mi ma te ria ła mi po mo co wy -
mi. Śmiem twier dzić, że or ga ny ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -
-bu dow la nej, nad zo ru bu dow la ne go, ochro ny śro do wi ska, a tak że in -
ne in spek cje i stra że chęt nie sko rzy sta ły by z na szych opra co wań. 

Ze swo jej stro ny, ja ko prze wod ni czą cy, pra gnę po dzię ko wać ze -
spo ło wi za cier pli wość i kil ku let nią bar dzo wy daj ną pra cę. Bez Was nic
by się nie uda ło. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP
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bec nie z in sty tu cją bie głych
spo ty ka my się w róż ne go ro -
dza ju po stę po wa niach praw -

nych ma ją cych na ce lu roz strzy ga nie spraw
(spo rów praw nych). Stąd bie gli po wo ły wa ni
są za rów no przy roz strzy ga niu spraw cy wil -
nych, jak i kar nych. Pod sta wą wie lu wy ro ków
są do wych jest do wód z opi nii bie głe go. 
Bie gły po wi nien na naj wyż szym po zio mie
zba dać i oce nić we dług okre ślo nych stan-
dar dów ba da ne zja wi sko. Jest to bo wiem
czę sto pod sta wą czy je goś być al bo nie być. 

Po ża ry na le żą do tych zda rzeń, w któ rych
po stę po wa nie do wo do we jest bar dzo trud -
ne. Do usta le nia miej sca, przy czy ny po wsta -
nia, roz wo ju oraz roz prze strze nia nia się
po ża ru po trzeb ny jest spe cja li sta – bie gły są -
do wy z dzie dzi ny po żar nic twa (ochro ny
prze ciw po ża ro wej)*, ma ją cy spe cja li stycz ną
wie dzę w za kre sie: me cha ni zmów po wsta -
wa nia, roz wo ju i roz prze strze nia nia się po -
ża rów, me tod ob li cza nia pa ra me trów
po ża ru, in ter pre ta cji śla dów po wsta łych
wsku tek po ża ru, me to dyk eks per tyz śla-
dów po ża ru itp.

Sta tus bie głe go
W na szym kra ju sta tus bie głe go są do we -

go jest ure gu lo wa ny w prze pi sach usta wy
z 27 lip ca 2001 r. Pra wo o ustro ju są dów po -
wszech nych oraz roz po rzą dze niu mi ni stra
spra wie dli wo ści z 24 stycz nia 2005 r. w spra -
wie bie głych są do wych. Zgod nie z art. 157
§ 1 usta wy pre zes są du okrę go we go usta na -

wia bie głych są do wych i pro wa dzi ich li stę.
W obo wią zu ją cym sta nie praw nym bie gły -
mi zo sta ją oso by, któ re sa me zgła sza ją ak ces.
Zgod nie z § 12 pkt 1 roz po rzą dze nia bie -
głym są do wym mo że być usta no wio na oso -
ba, któ ra ma oby wa tel stwo pol skie i ko rzy sta
z peł ni praw cy wil nych i oby wa tel skich,
ukoń czy ła 25 lat ży cia, ma teo re tycz ne
i prak tycz ne wia do mo ści spe cjal ne, da je jed -
no cze śnie rę koj mię rze tel no ści i uczci wo ści
oraz wy ra zi ła zgo dę na usta no wie nie jej bie -
głym. Oce na, czy po sia da nie wia do mo ści
spe cjal nych zo sta ło do sta tecz nie wy ka za ne,
na le ży do pre ze sa są du okrę go we go. Usta -
no wie nie bie głym oso by za trud nio nej wy -
ma ga za się gnię cia opi nii za kła du pra cy
za trud nia ją ce go tę oso bę (w przy pad ku 
stra ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej bę dzie
to wła ści wy prze ło żo ny, o któ rym mo wa
w art. 32 ust. 1 usta wy z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej). 

Za tem bie głym są do wym moż na okre ślić
oso bę, któ ra ze wzglę du na swo je kwa li fi ka -
cje i do świad cze nie za wo do we jest uzna -
na za eks per ta w da nej dzie dzi nie i z te go
po wo du mo że być po wo ły wa na w po stę po -
wa niu są do wym. Kwa li fi ka cje bie głe go po -
win ny być moż li wie naj wyż sze, a sam bie gły
po wi nien cha rak te ry zo wać się su mien no -
ścią i nie być za in te re so wa ny wy ni kiem 
po stę po wa nia, w ra mach któ re go wy da je
opi nię (czę sto na zy wa ną tak że eks per ty zą).
Po nad to bie gły to oso ba za ufa nia pu blicz -
ne go, któ rej przy mio tem jest rę koj mia na le -

ży te go wy ko ny wa nia obo wiąz ków. Sta no wi
on tak że or gan po moc ni czy są du i po wi nien
cie szyć się je go za ufa niem. Mu si speł niać za -
tem kry te ria etycz ne, łą czyć ta kie ce chy cha -
rak te ru, jak szla chet ność, pra wość, su mien-
ność i bez stron ność [1], skła da ją ce się na je -
go wi ze ru nek ja ko oso by za ufa nia pu blicz -
ne go.

W na szym kra ju oprócz bie głe go, czy li
oso by fi gu ru ją cej na li ście bie głych pro wa -
dzo nej przez pre ze sów są dów okrę go wych
(tzw. bie gły z li sty), bie gły mi mo gą być tak -
że in ne oso by, o któ rych, wia do mo, że ma ją
od po wied nią wie dzę w da nej dzie dzi nie na -
uki (tzw. bie gły ad hoc), a tak że in sty tu cje
na uko we lub spe cja li stycz ne (tzw. bie gły in -
sty tu cjo nal ny).

Bie gły przed ob ję ciem funk cji skła da wo -
bec pre ze sa są du przy rze cze nie we dług na -
stę pu ją cej ro ty: Świa do my zna cze nia mych
słów i od po wie dzial no ści przed pra wem, przy -
rze kam uro czy ście, że po wie rzo ne mi obo -
wiąz ki bie głe go są do we go wy ko ny wać bę dę
z ca łą su mien no ścią i bez stron no ścią. Bie gły
po zło że niu przy rze cze nia jest upraw nio ny
do wy da wa nia opi nii wy łącz nie na zle ce nie
or ga nu pro ce so we go, czy li są du i pro ku ra -
to ra, a tak że funk cjo na riu sza po li cji dzia -
łające go na zle ce nie i z upo waż nie nia
pro ku ra to ra.

Obec nie przy wszyst kich 45 są dach okrę -
go wych w Pol sce usta no wio nych jest 237
bie głych są do wych z dzie dzi ny po żar nic twa
(ochro ny prze ciw po ża ro wej). 
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TO MASZ SA WIC KI

Prawnie unormowany obowiązek korzystania z usług biegłego 
istnieje od wieków. Już w XVI-wiecznym kodeksie karnym 

Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r. cesarz Niemiec Karol V 
przewidywał zasięganie ekspertyzy sądowo-medycznej w razie 

podejrzenia morderstwa, otrucia, powieszenia czy zranienia. 

O

Pro fe sjo na lizm
opi nii



Przed miot i za kres opi nii
For mal ną stro nę dzia ła nia bie głych re gu -

lu ją: w spra wach kar nych prze pi sy art. 193
do 206 oraz 285 do 290 Ko dek su po stę po -
wa nia kar ne go (k.p.k.), a w spra wach cy wil -
nych – art. 278 do 291 Ko dek su po stę-
po wa nia cy wil ne go (k.p.c.). Or gan pro ce so -
wy w po sta no wie niu po wo łu ją cym bie głe -
go okre śla, kto ma opi nię spo rzą dzić, ja ki ma
być przed miot i za kres opi nii, ze sfor mu ło -
wa niem py tań szcze gó ło wych, oraz wy zna -
cza ter min do star cze nia opi nii. Bie gły jest
zwią za ny tre ścią po sta no wie nia, a za tem
opi nia mu si speł niać wy mo gi za kre ślo ne
w po sta no wie niu.

Po sta no wie nie jest tym do ku men tem,
w któ rym or gan pro ce so wy okre śla za da nia,
któ re sta wia przed bie głym. W po stę po wa -
niu przy go to waw czym (do cho dze niu lub
śledz twie) po sta no wie nie ma za wsze for mę
od ręb ne go do ku men tu o usta lo nym wzo -
rze.

Za da nia sta wia ne bie głe mu okre ślo ne są
w po sta ci spre cy zo wa nia czyn no ści, któ re
bie gły ma wy ko nać oraz sfor mu ło wa nia py -
tań, na któ re ma udzie lić od po wie dzi. Bie gły
udzie la od po wie dzi do pie ro po wy ko na niu
wska za nych czyn no ści i na pod sta wie ich
wy ni ków.

Bie gły jest zwią za ny tre ścią po sta no wie -
nia, co ozna cza, że po wi nien sta rać się zle co -
ne za da nie wy ko nać i od po wie dzieć na
wszyst kie po sta wio ne mu py ta nia. Jed nak
do bór naj wła ściw szej tech ni ki wy ko na nia
tych czyn no ści, apa ra tu ry ba daw czej i za kre -
su nie zbęd nych ba dań lub pro ce dur po -
znaw czych na le ży do nie go, ja ko do oso by
ma ją cej wie dzę spe cja li stycz ną w dzie dzi nie
po żar nic twa. 

Na le ży pa mię tać, że istot ny z punk tu wi -
dze nia moż li wo ści wy ko na nia ba da nia 
(eks per ty zy) i wy da nia opi nii jest ma te riał
ba daw czy wska za ny w po sta no wie niu o do -
pusz cze niu do wo du z opi nii bie głe go,
a szcze gól nie je go kom plet ność i ja ko ścio -
wa przy dat ność do ba dań. Oce na ma te ria łu
ba daw cze go za wsze na le ży do bie głe go
i mo że on uza leż nić prze pro wa dze nie eks -
per ty zy od je go uzu peł nie nia.

Przed miot opi nii z dzie dzi ny po żar nic twa
jest uza leż nio ny od oko licz no ści, ja kie na le -
ży usta lić w da nym po stę po wa niu. Bie gły we
wszel kich po stę po wa niach od gry wa ro lę
pro ce so we go po moc ni cze go or ga nu są do -
we go po wo ła ne go ja ko spe cjal ne „źró dło
do wo do we”. Od ja ko ści in for ma cji i wnio -
sków po da nych w for mie opi nii są do wej za -

le żą de cy zje nie za wi słe go są du. Ja kość usta -
leń bie głe go za le ży od wie lu czyn ni ków.
Od je go wie dzy, zna jo mo ści za sad wie dzy
tech nicz nej, wy kształ ce nia, umie jęt no -
ści, do świad cze nia, prak ty ki za wo do -
wej, rze tel no ści, sta ran no ści za wo -
do wej za le ży przy dat ność do wo du
z opi nii na po trze by po stę po wa nia
przy go to waw cze go czy pro ce so -
we go do usta le nia praw dy obiek -
tyw nej. [2]

W prak ty ce w spra wach
o po ża ry moż na wy róż nić dwa
cha rak te ry stycz ne ty py opi nii:
� opi nie do ty czą ce ba dań
śla dów po ża ru, czy li przed -
mio tów ma te rial nych za -
bez pie czo nych na miej-
scu po ża ru, np. eks per-
ty zy kry mi na li stycz ne:
m e  c h a  n o  s k o  p i j  n e 
(ba da nie urzą dzeń,
w któ rych mo gła wy -
two rzyć się ener gia ciepl na po wo -
du ją ca po żar), elek tro tech nicz ne (ba da nie
związ ku in sta la cji elek trycz nej z za ini cjo -
waniem po ża ru), che micz ne (ba da nie sub -
stan cji, w któ rej mo gły po wstać pro ce sy
pro wa dzą ce do sa mo za pa le nia), me ta lo -
znaw cze (usta le nie tem pe ra tu ry na grza nia
trą cych czę ści) i in ne, 
� opi nie, w któ rych bie gły na pod sta wie
przed ło żo nych mu akt spra wy ma usta lić
miej sce i przy czy nę po wsta nia po ża ru**,
a nie rzad ko tak że do ko nać oce ny, czy po żar
za gra żał zdro wiu lub ży ciu wie lu osób oraz
mie niu w wiel kich roz mia rach***. 

W pierw szym przy pad ku część spra woz -
daw cza opi nii mu si za wie rać opis wy ko na -
nych czyn no ści ba daw czych, z po da niem
wa run ków i za sto so wa nych me tod oraz wy -
ni ki tych ba dań i wy ni ka ją ce z nich wnio ski.
W opi nii dru gie go ty pu ele ment spra wo-
z daw czy ma po stać po wo ła nia się na fakt, że
bie gły ak ta spra wy prze stu dio wał i prze pro -
wa dził sto sow ną ana li zę za war te go w nich
ma te ria łu do wo do we go [3]. W dal szej czę ści
ar ty ku łu skon cen tro wa no się przede wszyst -
kim na dru gim ty pie opi nii.

Pod czas ana li zy do ku men tów akt są do -
wych czę sto bie gły spo ty ka się z tak zwa ną
wie dzą zdro wo roz sąd ko wą, do któ rej mu si
się od nieść, sto su jąc me to dy na uko we.

W prak ty ce do wie lu opi nii w spra wach
o po ża ry do łą cza się ma te riał ilu stra cyj ny sta -
no wią cy uzu peł nie nie spra woz da nia: zdję cia,
pli ki gra ficz ne, szki ce, wy kre sy, spek tro fo to -

gra my, chro ma to gra my
itp. (za miesz cza ne bez po śred nio
w tek ście spra woz da nia lub w for mie ta blic
po glą do wych ja ko za łącz ni ki). Je że li cho dzi
o te ostat nie, to w spo rzą dza nych opi niach
do ty czą cych ba dań przed mio tów ma te rial -
nych za bez pie czo nych z miej sca po ża ru
utrwa la ją one wy ni ki dzia ła nia przy rzą dów,
w po sta ci wy dru ków gra ficz nych, wspo ma -
ga nych czę sto pro gra ma mi spek tro sko po wy -
mi po zwa la ją cy mi na wi zu ali za cję i ob rób kę
do wol nych da nych wid mo wych i chro ma to -
gra ficz nych ze bra nych przez da ny in stru ment
ana li tycz ny [4].

Zda rza się, że bie gły z dzie dzi ny po żar nic -
twa otrzy mu je py ta nia o te ma ty ce wy kra -
cza ją cej po za ob szar swo jej spe cjal no ści.
Wte dy po wi nien uchy lić się od od po wie dzi,
zwłasz cza ka te go rycz nej, na wet je że li przy -
pad ko wo, z ra cji za in te re so wań, prak ty ki lub
do świad cze nia na by te go w cza sie peł nie nia
funk cji bie głe go, ma w tej dzie dzi nie ja kąś
wie dzę. Na le ży jed nak pa mię tać, że skła da -
nie przez bie głe go opi nii w spra wach, któ re
nie le żą w gra ni cach je go spe cjal no ści, mo -
że stać się for mal ną pod sta wą do za kwe stio -
no wa nia wa gi do wo do wej ta kiej opi nii,
choć by na wet jej treść i wnio ski by ły praw -
dzi we. For mal ne ogra ni cze nia kom pe ten cji
bie głe go spro wa dza ją się do te go, że nie jest
on upraw nio ny do:
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� wy po wia da nia sfor mu ło wań do ty czą -
cych wi ny oskar żo ne go lub oce ny praw nej
je go czy nu, po nie waż upraw nie nia w tym
za kre sie są wy łącz ną do me ną są du, po dob -
nie jak (przy kła do wo) usta le nie, czy mia ło
miej sce usi ło wa nie spro wa dze nia po ża ru
w ro zu mie niu Ko dek su kar ne go [5];
� swo bod nej, czy li opar tej tyl ko na wła -
snym prze ko na niu oce ny do wo dów, zwłasz -
cza oso bo wych, tj. wy ja śnień oskar żo ne go
(po dej rza ne go) oraz ze znań świad ków;
� wy po wia da nia się w kwe stiach le żą cych
po za za kre sem spe cjal no ści z dzien ny po żar -
nic twa [6].

Pro ce du ra opra co wy wa nia
opi nii przez bie głe go
Spo rzą dze nie pro fe sjo nal nej opi nii

to trud ne zadanie, gdyż praw dzi wą
sztu ką jest, aby w spo sób naj bar dziej
przy stęp ny wy ja śnić za gad nie nia z za -
kre su wie dzy spe cja li stycz nej. Pod czas
spo rzą dza nia opi nii na le ży ca ły czas
pa mię tać, że bie gły nie zo stał po wo ła -
ny w ce lu opi sy wa nia sta nu fak tycz ne -
go spra wy, ale po to, aby umoż li wić
or ga no wi pro ce so we mu je go zro zu -
mie nie. 

Pierw szą czyn no ścią bie głe go
przy stę pu ją ce go do opra co wy wa nia
opi nii jest za po zna nie się z ak ta mi
spra wy. Prze bie ga to za zwy czaj dwu eta po -
wo. Etap pierw szy obej mu je wstęp ne prze -
gląd nię cie ca ło ści akt, w ce lu uzy ska nia
ogól nej orien ta cji co do cha rak te ru spra wy,
ro dza ju i oko licz no ści po ża ru, któ re go spra -
wa do ty czy oraz za dań po sta wio nych bie -
głe mu. Dru gi etap to szcze gó ło wa ana -
li za ma te ria łu do wo do we go, któ rej efek tem
ma być:
� uzy ska nie peł nej i rze tel nej zna jo mo ści
wszyst kich in for ma cji o po ża rze za war tych
w ak tach,
� se lek cja i oce na tych in for ma cji pod ką -
tem ich spój no ści, uchwy ce nia wy stę pu ją -
cych mię dzy ni mi roz bież no ści i sprzecz -
no ści, a tak że wy szu ka nia bra ków i luk w ma -
te ria le do wo do wym, np. ogra ni cza ją cych
moż li wo ści usta le nia oko licz no ści po wsta -
nia po ża ru,
� usta le nie, czy przed sta wio ny bie głe mu
ma te riał do wo do wy jest wy star cza ją cy
do wy da nia opi nii w zle co nym za kre sie.

Przy szcze gó ło wej ana li zie akt (ma te ria łu
do wo do we go) za cho dzi na ogół po trze ba
wie lo krot ne go po wra ca nia do nie któ rych
do ku men tów lub ich frag men tów, a więc

po trze ba wie lo krot ne go wer to wa nia akt.
Jest za tem wska za ne spo rzą dze nie po przej -
rze niu akt no ta tek na wła sny uży tek, któ re
bę dą za wie ra ły naj istot niej sze in for ma cje
dotyczące spra woz da nia z prze pro wa dzo -
nych czyn no ści i spo strze żeń bie głe go. 
No tat ki moż na pro wa dzić w po sta ci krót kich
za pi sków z po da niem nu me ru kar ty akt (np.
kto, kie dy i gdzie za uwa żył po żar, co i o któ -
rej go dzi nie by ło wi dać na mo ni to rin gu, co
wy ni ka ło z ana li zy ujaw nio nych śla dów
na po go rze li sku, kto, kie dy, gdzie i ja kie pro -
wa dził pra ce nie bez piecz ne po ża ro wo, co
wy ni ka ło z pro to ko łu da nych czyn no ści itd.).
Dzię ki ta kim za pi skom ła two po wró cić
do te go miej sca w ak tach, od czy tać ca łość
istot ne go fak tu z punk tu wi dze nia opi nio -

wa nia i np. za cy to wać ten frag ment w tre ści
spra woz daw czej opi nii. Na le ży pa mię tać, że
ak ta ze sta wia ne są za wsze w po rząd ku chro -
no lo gicz nym, od po wia da ją cym ko lej no ści
po wsta nia lub wpły wu ko lej nych do ku men -
tów. Układ ten nie jest wy god ny w przy pad -
ku ana li zy pro ble mo wej [3].

Etap stu dio wa nia akt spra wy ma na ce lu
po zna nie i upo rząd ko wa nie wszyst kich in -
for ma cji o oko licz no ściach po ża ru za war -
tych w ak tach. Do pie ro po peł nym prze-
ana li zo wa niu zbio ru tych in for ma cji moż -
na przy stą pić do ich sys te ma ty zo wa nia i we -
ry fi ko wa nia.

Kon struk cja opi nii bie głe go
Wy mo gi for mal ne, któ re ma speł niać opi -

nia bie głe go, okre śla art. 200 § 2 k.p.k. Sta -
no wi on, że opi nia po win na za wie rać:
� imię, na zwi sko, sto pień i ty tuł na uko wy,
spe cjal ność i sta no wi sko za wo do we bie głe -
go,
� imio na i na zwi ska oraz po zo sta łe da ne
in nych osób, któ re uczest ni czy ły w prze pro -
wa dza niu eks per ty zy, ze wska za niem czyn -
no ści do ko na nych przez każ dą z nich,

� w wy pad ku opi nii in sty tu cji tak że peł ną
na zwę i sie dzi bę in sty tu cji,
� czas prze pro wa dzo nych ba dań oraz da -
tę wy da nia opi nii,
� spra woz da nie z prze pro wa dzo nych
czyn no ści i spo strze żeń oraz opar te na nich
wnio ski,
� pod pi sy wszyst kich bie głych, któ rzy
uczest ni czy li w wy da niu opi nii.

Za rów no w spra wach kar nych, jak i cy wil -
nych moż na kie ro wać się ty mi sa my mi za sa -
da mi opra co wy wa nia opi nii. Co praw da jej
układ prze strzen ny nie jest nor ma tyw nie
okre ślo ny i bie gli w tym za kre sie po słu gu ją
się wła sny mi wzor ca mi, po żą da ne jest jed -
nak, aby ele men ty skła do we by ły upo rząd -
ko wa ne, a ko lej ność ich pre zen ta cji zbli żo na.

W żad nym ra zie nie po win ny się ze so -
bą mie szać, gdyż wte dy utrud nia to
za po zna nie się z tre ścią opi nii.

Ana li zu jąc kra jo wą li te ra tu rę praw -
ną i kry mi na li stycz ną, moż na wy -
ciągnąć wnio sek, że opi nia bie głe go
po win na dzie lić się na trzy głów ne
czę ści: wstęp ną, spra woz daw czą wraz
z uza sad nie niem oraz wnio ski koń co -
we.

W czę ści wstęp nej po win ny być za -
war te ta kie, da ne jak:
� do kład ne ozna cze nie bie głe go
spo rzą dza ją ce go opi nię, a więc imię,

na zwi sko, ad res za miesz ka nia bądź na zwa
in sty tu tu, je go sie dzi ba oraz ozna cze nie, czy
bie gły jest wpi sa ny na li stę bie głych są do -
wych,
� ozna cze nie spe cjal no ści bie głe go,
� miej sce i da ta spo rzą dze nia opi nii, 
� ozna cze nie są du i sy gna tu ry akt, 
� wska za nie po sta no wie nia bę dą ce go
pod sta wą praw ną wy da nej opi nii, 
� wy szcze gól nie nie za dań zle co nych przez
or gan pro ce so wy, 
� ozna cze nie ele men tów udo stęp nio nych
bie głe mu w ra mach ma te ria łu pro ce so we go, 
� wy szcze gól nie nie źró deł wie dzy spe cja -
li stycz nej, z któ rych bie gły ko rzy stał, spo rzą -
dza jąc opi nię.

Część spra woz daw cza opi nii na kre śla
stan fak tycz ny i po win na za wie rać:
� zwię zły opis sta nu fak tycz ne go, któ ry zo -
stał pod da ny opi nii,
� opis wy ko na nych ba dań, w szcze gól no -
ści czyn no ści prze pro wa dzo nych przez bie -
głe go, ozna cze nie me to dy, ja ką bie gły się
po słu gi wał, wy kaz urzą dzeń lub apa ra tu ry
bądź in nych środ ków uży tych w ce lu spo rzą -
dze nia opi nii, 
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� wnio ski opar te na czyn no ściach bie głe -
go i je go spo strze że nia za wie ra ją ce wy czer -
pu ją ce wy ja śnie nia w za kre sie wska za nym
przez or gan pro ce so wy,
� przed sta wie nie to ku ro zu mo wa nia bie -
głe go w okre ślo nych kwe stiach ob ję tych
opi nią, 
� wy kaz do ku men tów nie zbęd nych do
spo rzą dze nia opi nii w for mie za łącz ni ków, 
� pod pis bie głe go [7].

Isto tą tre ści opi nii bie głe go jest wska za -
nie tych ele men tów sta nu fak tycz ne go opi -
sa ne go w ak tach, na któ rych opi nia ba zu je.
Wska zu jąc ten ze staw da nych i in for ma cji,
na le ży po wo łać się na do ku men ty znaj du ją -
ce się w ak tach spra wy, z któ rych da na in for -
ma cja wy ni ka (np. pro to kół oglę dzin miej sca
po ża ru, ze zna nia świad ków, na gra nia z mo -
ni to rin gu, do ku men ta cja z dzia łań ra tow ni -
czych itd.), z po da niem nu me ru kar ty akt
(np. „Mar cin Ko wal ski (pra cow nik fir my X) 
ze znał: O godz. 15.20 zo ba czy łem po żar
przed ma ga zy nem, pa li ły się tam two rzy wa
sztucz ne w po sta ci po li sty re nów i pian ki PUR.
Two rzy wa te by ły skła do wa ne na hał dzie
przed ma ga zy nem. Wi dzia łem, że ogień znaj -
do wał się w sa mym środ ku hał dy – k. 19”). 
Za sa dą po win no być, że w ta kim ze sta wie
da nych i in for ma cji o opi nio wa nym po ża rze
po da ne są wszyst kie te ele men ty, któ re bie -
gły wy ko rzy stu je w wy wo dzie uza sad nia ją -
cym wnio ski koń co we. 

Do pie ro po wni kli wym zba da niu ca ło ści
ma te ria łów zgro ma dzo nych w ak tach spra -
wy, prze pro wa dze niu oglę dzin miej sca po -
ża ru (je że li by ły za rzą dzo ne przez or gan
pro ce so wy), prze pro wa dze niu eks pe ry men -
tu rze czo znaw cze go (je że li bie gły uznał
za wska za ny) i na pod sta wie ana li zy uzy ska -
nych da nych bie gły ma moż li wość przy stą -
pić do wy su wa nia wer sji o przy czy nie
i oko licz no ściach po wsta nia po ża ru. Czę sto
sto so wa nym spo so bem bu do wa nia wer sji
o przy czy nie po wsta nia po ża ru jest me to da
two rze nia hi po tez w dro dze wnio sko wa nia
al ter na tyw ne go, po le ga ją ca na wy klu cza niu
i eli mi no wa niu wer sji nie moż li wych.

Z uwa gi na spe cy fi kę opi nii po żar ni czej
nie rzad ko za sad ni cza część opi nii mu si od -
no sić się do ma te rii bar dzo spe cja li stycz nej,
wy ma ga ją cej zna jo mo ści okre ślo nych za -
gad nień cha rak te ry zo wa nych przez pa ra -
me try po ża ru (np. okre śle nie cza su trwa nia
po ża ru, li nio wej pręd ko ści roz prze strze nia -
nia się po ża ru, tem pe ra tu ry po ża ru, ma so -
wej szyb ko ści spa la nia, mo cy po ża ru itp.),
a co za tym idzie – umie jęt no ści wy ko ny wa -

nia skom pli ko wa nych ob li czeń, zna jo mo ści
cha rak te ry styk ma te ria łów ob ję tych po ża -
rem czy in nych umie jęt no ści, do któ rych do -
cho dzi się la ta mi na uki i prak ty ki. Na le ży
jed nak za wsze mieć na uwa dze, by opi nia
by ła zro zu mia ła i moż li wie ła twa w od bio rze
dla czy ta ją cych ją pod mio tów, czy li or ga nu
pro ce so we go i stron po stę po wa nia.

Wnio ski za wie ra ją ce osta tecz ne oce ny
uwa ża się za naj waż niej szą część pi sem ne -
go opra co wa nia opi nii. Po win ny one uj mo -
wać w moż li wie zwię złej for mie od po wie dzi
na po sta wio ne bie głe mu py ta nia, a tak że
nie uję te w py ta niach spo strze że nia, uwa gi
i wnio ski, któ re po ana li zie ma te ria łu do wo -
do we go bie gły uzna za waż ne do prze ka-
za nia or ga no wi pro ce so we mu. Wnio ski bie -
głe go po win ny kla row ne, dla te go na le ży
wy ja śnić w opi nii po ję cia z fa cho wych dzie -
dzin. Wnio ski za zwy czaj za miesz cza się
na koń cu ca łe go opra co wa nia (przed za łącz -
ni ka mi). 

Naj war to ściow sze są opi nie, w któ rych
sta no wi sko bie głe go zo sta ło przed sta wio ne
w spo sób jed no znacz ny, ka te go rycz ny i jest
lo gicz ną kon se kwen cją oko licz no ści wska -
za nych we wcze śniej szych czę ściach opi nii.
Mo że się jed nak zda rzyć, że stan wie dzy
w da nym przy pad ku nie po zwa la na jed no -
znacz ną oce nę. Wów czas bie gły po wi nien
wy ja śnić w opi nii, że tak jest i dla cze go, a na -
stęp nie przed sta wić po ten cjal ne wnio ski [8]. 

Ostat nim eta pem pra cy nad eks per ty zą
po win no być za wsze kry tycz ne prze ana li zo -
wa nie za war te go w niej wnio sko wa nia,
stwier dze nie, czy jest ono peł ne, a więc czy
uwzględ nia wszel kie stwier dzo ne zja wi ska,
a po nad to nie za wie ra prze sko ków my ślo -
wych, twier dzeń nie do sta tecz nie uza sad nio -
nych i czy w tek ście nie ma błę dów, nie-
ja sno ści lub sprzecz no ści [9].

Wnio ski bie głe go opar te nie na po czy -
nio nych w to ku ba da nia usta le niach, lecz
na do my słach i przy pusz cze niach, nie ma ją
żad nej war to ści dla roz strzy gnię cia spra wy.

Tomasz Sawicki jest biegłym sàdowym,
członkiem Polskiego Towarzystwa

Ekspertów Dochodzeƒ Popo˝arowych

* W pol skich są dach okrę go wych usta na wia się bie głych są do -
wych w dzie dzi nie (spe cjal no ści) po żar nic two lub ochro na prze -
ciw po ża ro wa. Obej mu je ona wie le spe cja li za cji bie głych, np.:
usta le nie przy czyn po wsta wa nia po ża rów, do cho dze nie po po -
ża ro we, bez pie czeń stwo po ża ro we, ba da nia ogól no po ża ro we,
wy bu chy prze strzen ne itp.
** W spra wach o po ża ry naj czę ściej za da wa nym py ta niem jest
usta le nie przy czy ny po wsta nia po ża ru. Od pra wi dło we go usta -

le nia przy czy ny po wsta nia po ża ru za le ży bo wiem pra wi dło wa
kwa li fi ka cja czy nu prze stęp ne go.
*** Za gad nie nie to bu dzi czę sto kon tro wer sje wśród praw ni -
ków. Nie któ rzy au to rzy w li te ra tu rze praw ni czej pod kre śla ją, że
bie gły nie po wi nien wy po wia dać się na te mat te go, czy da ny
czyn wy peł nia zna mio na prze stęp stwa, czy nie.
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nym, Wy daw nic two In sty tu tu Eks per tyz Są do wych, Kra -
ków 1998.
[7] M. Ry bar czyk, Bie gły w po stę po wa niu są do wym. Opi nia.
Od po wie dzial ność. Wy na gro dze nie, C.H. Beck, War sza -
wa 2001.
[8] P. Szew czyk, Wy mo gi opi nii bie głe go w po stę po wa niu są -
do wym, Se mi na rium „Me to do lo gia opra co wa nia opi nii
i eks per tyz w bu dow nic twie dla po trzeb po stę po wań są -
do wych”, Kra ków, 15 paź dzier ni ka 2013 r. 
[9] K. Mi cha lik, Opi nie i eks per ty zy są do we z za kre su bu dow -
nic twa. Pod sta wy, me to do lo gia, prak ty ka, Pra wo i Bu dow nic -
two 2015.
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Ce chy do brej opi nii

1. Opi nia bie głe go, aby mo gła stać
się środ kiem do wo do wym, mu si speł -
niać okre ślo ne wa run ki, za rów no co
do tre ści, jak i for my.

2. Oprócz me ry to rycz nej war to ści
waż ne jest to, by opi nia by ła spo rzą -
dzo na w spo sób lo gicz ny, mia ła upo -
rząd ko wa ną struk tu rę tek stu, po zba-
wio ną zbęd nych po wtó rzeń oraz by ła
zro zu mia ła i moż li wie ła twa w od bio -
rze dla pod mio tów, któ re bę dą ją czy -
ta ły, czy li or ga nu pro ce so we go i stron
po stę po wa nia.

3. Opi nia jest na le ży cie spo rzą dzo -
na, kie dy speł nia wy ma ga nia: bez -
stron no ści, su mien no ści, kom pe ten cji
me ry to rycz nych i przej rzy ste go, a za -
ra zem sta now cze go przed sta wia nia
swo je go sta no wi ska.

4. Praw dzi wym te stem opi nii jest jej
zro zu mie nie przez prze cięt nie wy -
kształ co ną oso bę.



a pierw szy rzut oka ręcz ne
ka me ry ter mo wi zyj ne nie wie -
le się od sie bie róż nią. Dia beł

tkwi jed nak w er go no micz nych szcze -
gó łach. Uchwyt ka me ry V320 jest 
wy jąt ko wo do brze wy pro fi lo wa ny.
Do sko na le le ży w więk szej i mniej szej
dło ni, od sło nię tej czy chro nio nej gru -
bą rę ka wi cą stra żac ką. 

Rzut oka na wy świe tlacz ka me ry
V320 po ka zu je jesz cze do bit niej, że
po do bień stwo ka mer ter mo wi zyj nych
jest złud ne, na wet w ob rę bie jed nej
pół ki ce no wej. No wy pro dukt 3M™ Scott
wy ko rzy stu je roz wią za nia za sto so wa ne we
fla go wym mo de lu mar ki i zde cy do wa nie wy -
zna cza no we stan dar dy w ka te go rii sprzę tu
o przy stęp nej ce nie.

Ja kość ob ra zu w V320 ro bi du że wra że nie. Wy -
świe tlacz o roz dziel czo ści 320 x 240 px ma prze -
kąt ną 3,5 ca la, co da je wy raź ny, bar dzo ostry
i płyn ny ob raz. Dla po rów na nia: w in nych ka me -
rach obec nych na ryn ku wy świe tla cze są nie co
więk sze, za to roz dziel czość – mniej sza. Róż ni -
ca jest wi docz na go łym okiem.

Skąd bie rze się wy raź ny ob raz?
Adam Bros, spe cja li sta z fir my 3M™
Scott Fi re & Sa fe ty, przy po mi na, że w ka -
me rze ter mo wi zyj nej naj waż niej sze kry -
je się we wnątrz urzą dze nia. – Opro gra -
mo wa nie ka mer ter mo wi zyj nych pro duk -
cji 3M Scott jest udo sko na la ne i do sto so -
wy wa ne do po trzeb stra ża ków już od pra wie
30 lat. I do da je, że know -how za sto so wa ne w ka -
me rze V320 bez po śred nio prze kła da się na nie za -
wod ność i wy go dę użyt ko wa nia. 

W mo de lu V320 wy ko rzy sta no roz -
wią za nie EST (En han ced Sce ne Tech no-

lo gy), po zwa la ją ce na czy tel niej sze od -
wzo ro wa nie chłod niej sze go obiek tu
znaj du ją ce go się w oto cze niu wy so -
kiej tem pe ra tu ry. Pod czas ak cji ra tow -
ni czej ma to ogrom ne zna cze nie,
po nie waż pło mie nie al bo moc no na -
grza ne ele men ty mo gą do mi no wać

w ob ra zie ter mo wi zyj nym i utrud niać
od na le zie nie ofia ry po ża ru. Ka me ra uru -
cha mia się w nie ca łe 5 sek., a sys tem
dzia ła bar dzo sta bil nie. 

Uwa gę zwra ca rów nież wy jąt ko wo
dłu gi czas dzia ła nia na jed nej ba te rii. 

Jed no na ła do wa nie wy star cza na wet na
8 godz. pra cy, co w tej ka te go rii sprzę tu jest

re zul ta tem mi strzow skim. Ośmio go dzin ne ak cje ra tow -
ni cze to oczy wi ście rzad kość, ale dłu gi czas dzia ła nia ma zna cze -
nie rów nież w co dzien nym, ty po wym użyt ko wa niu. Oczy wi ście
w ze sta wie z ka me rą V320 otrzy mu je my dwie ba te rie, co po zwa -
la na ich płyn ną wy mia nę.

Ka me ra V320 da je do kład nie to, cze go po trze bu je stra żak
w ak cji. Ma czy tel ny, ostry ob raz, jest bar dzo pro sta w ob słu dze,
po ręcz na, lek ka i bar dzo trwa ła. Jed no przy ci sko wy in ter fejs nie
po zo sta wia wąt pli wo ści, na wet oso ba ma ją ca po raz pierw szy
kon takt z ka me rą ter mo wi zyj ną, od pierw szej se kun dy mo że po -

słu gi wać się nią bez naj mniej sze go kło po tu.
Sprzęt sta no wią cy wy po sa że nie jed no stek mu si być

utrzy my wa ny non -stop w peł nej spraw no ści i go to wo ści.
Użyt kow ni cy ka mer V320 ma ją pew ność da wa ną przez re -
no mę pro du cen ta, że ewen tu al ne pra ce ser wi so we bę dą
wy ko ny wa ne bły ska wicz nie. 3M Scott za pew nia wy mia nę
gwa ran cyj ną ka me ry na no wą w okre sie 18 mie się cy

od mo men tu jej za ku pu. W przy pad ku uster ki pro -
duk tu, któ re go da ta za ku pu prze kra cza 18 mie się cy,
nie od płat na na pra wa od by wa się w cią gu 7 dni.

Łącz ny okres gwa ran cyj ny to 3 la ta.
Po je go za koń cze niu pro du cent za pew -
nia odpłatną usłu gę ser wi so wą.
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ARTYKUŁ
SPONSOROWANY

Ka me ra ter mo wi zyj na 
V320 3M™ Scott Fi re & Sa fe ty 
– gdzie si´ kry jà ró˝ ni ce?
Jeszcze nie tak dawno kamera termowizyjna w rękach strażaka była nowością i ciekawostką. 
Dziś wykorzystanie termowizji w działaniach ratowniczych staje się standardem. 
Pozostaje pytanie: który sprzęt wybrać?
Na rynku właśnie pojawiła się nowa kamera legendarnej amerykańskiej marki
3M™ Scott Fire & Safety – model V320. I warto przyjrzeć się jej bliżej.

N

Ka me ra V30 wy ko rzy stu je roz wią za nia tech no lo gicz ne fla go we go mo de lu mar -

ki 3M™ Scott i zde cy do wa nie wy zna cza no we stan dar dy w ka te go rii sprzę tu

o przy stęp nej ce nie.





a zwa Eisenhütten stadt ozna cza
w do słow nym tłu ma cze niu na pol -
ski „mia sto hu ty że la za”. Dłu ga 

i „nie po ręcz na” na zwa po wo du je, że w co -
dzien nych roz mo wach uży wa się czę ściej
nazw skró co nych: Niem cy mó wią po pro stu
Hütte (hu ta), a Po la cy Eisen (czyt. aj zen – że -
la zo). W sło wie pi sa nym moż na spo tkać skró -
to wiec EHST. Eisen to bar dzo mło dy ośro dek:
mia sto po wsta ło w 1961 r. z po łą cze nia
przed wo jen ne go mia stecz ka Fürsten berg
(Oder) na po łu dniu, wsi Schönfließ na pół no -
cy oraz po ło żo ne go mię dzy ni mi, bu do wa ne -
go od pod staw od 1951 r., mia sta Sta lin stadt
(Sta li no gród). To ostat nie sta no wi ło za ple cze
dla naj więk sze go w Nie miec kiej Re pu bli ce
De mo kra tycz nej kom bi na tu me ta lur gicz ne -
go (zna ne go od 1963 r. ja ko EKO – Kom bi nat
Me ta lur gicz ny Wschód) i by ło ener dow skim
od po wied ni kiem No wej Hu ty. W nie ca łą de -
ka dę wśród nad odrzań skich pól i la sów wy -
rósł ogrom ny, do mi nu ją cy nad oko li cą za kład
i zu peł nie no wy, du ży or ga nizm miej ski. 
Li czył on na po cząt ku lat 60. ok. 30 tys. miesz -
kań ców. Na prze ło mie lat 80. i 90. licz ba za -
miesz ku ją cych mia sto osób prze kro czy ła
50 tys. U szczy tu swej po tę gi kom bi nat EKO
za trud niał do 16 tys. pra cow ni ków. Sy tu acja
zmie ni ła się dra stycz nie po zjed no cze niu Nie -
miec – licz ba miejsc pra cy w hu cie szyb ko
ma la ła, co spo wo do wa ło od pływ lud no ści.
Eisenhütten stadt stra ci ło przez ko lej ne trzy
de ka dy ok. 50% po pu la cji. Mi mo wszyst ko
hu ta prze trwa ła (obec nie funk cjo nu je ja ko

część kon cer nu ArcelorMittal), a w jej po bli żu
po wsta ła w ostat nich la tach rów nież du ża fa -
bry ka pa pie ru. Licz ba miesz kań ców w ostat -
nich la tach prze sta ła spa dać, a na wet lek ko
wzro sła. 

„Feu er wehr stadt Eisenhütten -
stadt”
Ha sło „Mia sto stra żac kie Eisenhütten stadt”

po raz pierw szy zo sta ło przed sta wio ne szer -
szej pu blicz no ści w lip cu 2008 r. Kon cep cja
pro mo wa nia mia sta w ten spo sób na ro dzi ła
się rok wcze śniej. Sto ją za tym so lid ne pod -
sta wy. W Eisen swo je sie dzi by ma ją czte ry du -
że in sty tu cje zwią za ne z po żar nic twem, co
na ośro dek tej wiel ko ści sta no wi praw dzi wy
ewe ne ment, nie tyl ko w sa mych Niem czech.
Sta no wią one fi la ry kon cep cji pro mo cyj nej.
Pierw szą jest oczy wi ście miej ska straż po żar -
na (FFw – Fre iwil li ge Feu er wehr) – for ma cja
ochot ni cza z pod od dzia łem za wo do wym.
Dru gą jest za kła do wa straż po żar na hu ty 
(We rk feu ere wehr ArcelorMittal), trze cią – kra -
jo wa szko ła po żar ni cza lan du Bran den bur gia
(LSTE – Lan des schu le und Tech ni sche Ein rich -
tung für Brand - und Ka ta stro phen schutz des
Lan des Bran den burg). Czwar ty fi lar to mu -
zeum po żar nic twa i tech ni ki (Feu er wehr - und
Tech nik mu seum). Dal szy mi part ne ra mi pro -
jek tu są m.in. po wiat Od ra -Szpre wa, po wia -
to wy Zwią zek Stra ży Po żar nych czy miej-
sco we sto wa rzy sze nie tu ry stycz ne. Cy klicz nie
od by wa ją się w tym gro nie spo tka nia gru py
ro bo czej. 

Kon cep cja pro mo cyj na nie do ty czy wy -
łącz nie tu ry sty ki (mu zeum, wy da rze nia kul -
tu ral ne) czy edu ka cji (za ję cia zwią za ne
z ochro ną ppoż. w szko łach, wy kła dy na uni -
wer sy te cie dzie cię cym, kon fe ren cje), ma 
rów nież na ce lu przy cią gnię cie do mia sta po -
ten cjal nych in we sto rów z branż zwią za nych
z po żar nic twem czy za rzą dza niem kry zy so -
wym i stwo rze nie au ten tycz ne go ra tow ni -
cze go cen trum kom pe ten cyj ne go. Mia sto
de kla ru je chęć współ pra cy z part ne ra mi za -
gra nicz ny mi, przede wszyst kim z le żą cej tuż
za Od rą Pol ski. 

Za wo dow cy i ochot ni cy
pod jed nym da chem 
Nie miec kie stra że po żar ne są in sty tu cja mi

ko mu nal ny mi, or ga ni zo wa ny mi i utrzy my wa -
ny mi przez mia sta i gmi ny. Nie funk cjo nu je tu
ani od po wied nik PSP ani KSRG. Każ da pod -
sta wo wa jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne -
go ma swo je stra że, a nie rzad ko zda rza się, że
za wo dow cy i ochot ni cy funk cjo nu ją ja ko 
je den or ga nizm. W przy pad ku FFw Eisen-
hütten stadt za sad ni czą si łą są ochot ni cy, 
ob sa dza ją cy więk szość wo zów, w tym sa mo -
cho dy spe cjal ne (m.in. tech ni ka i che mi ka).
Czyn nych stra ża ków ochot ni ków obu płci by -
ło w 2018 r. aż 98. Dwie MDP li czy ły 46 człon -
ków i człon kiń, człon ków ho no ro wych
by ło 32. Sa mi ochot ni cy nie by li by jed nak
w sta nie za pew nić ta kiej go to wo ści i cza su re -
ak cji, jak za wo dow cy – dla te go też w ra mach
miej skiej stra ży funk cjo nu je wy dzie lo ny pod -
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ZA GRANICĄ

Eisenhüttenstadt to liczące niespełna 25 tys. mieszkańców miasto
w Brandenburgii, w powiecie Odra-Szprewa. Położone jest 

nad Odrą, tuż przy polsko-niemieckiej granicy (na wysokości 
woj. lubuskiego). Znane jest przede wszystkim jako ośrodek przemysłu

metalurgicznego, ale promuje się również jako „miasto strażackie”.
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od dział za wo do wy. Trze ba wziąć też
pod uwa gę, że licz ba in ter wen cji na te re nie
mia sta nie spa da w ostat nich la tach po ni -
żej 600, a po ża ry to na dal 40-50% zda rzeń.

Stra ża cy za wo do wi (haup tam tli che Kräfte)
są utrzy my wa ni przez mia sto. Jest ono do te -
go zo bo wią za ne przez bran den bur skie go
usta wo daw cę, któ ry prze wi dział obo wią zek
po wo ła nia ta kie go pod od dzia łu w nie któ rych
przy pad kach w ra mach ist nie ją cej OSP, bez
ko niecz no ści two rze nia w peł ni od ręb nej jed -
nost ki tak tycz nej za wo do wej stra ży po żar nej.
Sie dzi bą pod od dzia łu jest głów na straż ni ca,
użyt ko wa na od 1962 r., znaj du ją ca się w cen -
tral nej czę ści mia sta, przy uli cy Am Ka nal.
24 stra ża ków za wo do wych peł ni służ bę
w sys te mie zmia no wym 24/48. Każ da
z trzech zmian służ bo wych li czy osiem osób,
przy czym mi ni mal ny stan zmia no wy wy no -
si sze ściu stra ża ków. Ob sa dza ją oni przede
wszyst kim dwa klu czo we po jaz dy pierw sze -
go rzu tu: śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga śni -
czy z mo du łem ra tow nic twa tech nicz ne go
HLF 20/16 (GBARt 1,6/20) Mer ce des oraz sa -
mo chód z dra bi ną au to ma tycz ną DLK 23/12
(SD-30) Sca nia Ma gi rus. W ra zie po trze by ob -
sa dza ny jest tak że sa mo chód KLAF. Nie ma on
bez po śred nie go pol skie go od po wied ni ka,
choć naj bliż sze by ło by ozna cze nie SLRr. Jest
to po jazd na ba zie For da Ma ve ric ka, któ ry słu -
ży do in ter wen cji przy nie wiel kich miej sco -
wych za gro że niach (np. po moc nie du żym
zwie rzę tom, ma łe pla my ole ju). Ob sa dza ją go
tyl ko dwie oso by. Kon cep cja ta po zwa la
na nie an ga żo wa nie zbyt du żych sił i środ ków
(jak np. sa mo chód GBARt z ob sa dą) do ob słu -
gi zda rzeń o mar gi nal nym po ten cja le za gro -
żeń. Dzię ki te mu po zo sta ją one wol ne, a sam
KLAF mo że zo stać szyb ko prze dy spo no wa ny. 

Dla ka dry do wód czej prze zna czo ny jest
sa mo chód ope ra cyj ny KdoW Sko da Octa via
kom bi. W tym miej scu za zna czyć na le ży, że
sta no wi sko ko men dan ta stra ży w Eisen-
hütten stadt funk cjo nu je w ra mach struk tur
ochot ni czych i jest pia sto wa ne ja ko tzw.
urząd ho no ro wy. Ochot nik za rzą dza ją cy za -
wo dow ca mi to z na sze go punk tu wi dze nia
eg zo ty ka, ale nie ma w tym aż ta kich sprzecz -
no ści, jak mo że się wy da wać. Peł nią cy tę
funk cję obec nie Nor bert Man teu fel jest bo -
wiem jed no cze śnie eta to wym pra cow ni kiem
stra ży – do wód cą pod od dzia łu za wo do we go.
Po dob nie jak sam ko men dant, więk szość
stra ża ków pra cu ją cych w sys te mie zmia no -
wym udzie la się po go dzi nach ja ko ochot ni -
cy. Oprócz eta tów: sze fa stra ży i stra ża ków
po dzia łu bo jo we go mia sto fi nan su je rów nież

po jed nym sta no wi sku dla pre wen ty sty i księ -
go wej. 

Co cie ka we z pol skie go punk tu wi dze nia,
stra ża cy za wo do wi z Eisenhütten stadt nie
wy jeż dża ją po za te ren mia sta. To ono ich
utrzy mu je, a ich szyb ki przy jazd na miej sce
zda rze nia ma nie rzad ko de cy du ją ce zna cze -
nie dla po wo dze nia ak cji. W mie ście wy ma -
ga ny jest do jazd sze ściu stra ża ków w cza sie
do 8 min i ko lej nych dzie wię ciu do 13 min
od alar mo wa nia. W Niem czech ro la sa mo rzą -
du trak to wa na jest nad zwy czaj po waż nie: za -
da niem wła snym gmi ny jest utrzy ma nie
jed no stek stra ży po żar nych w sto sow nej li -
czeb no ści i z od po wied nim do po ten cja łu za -
gro żeń wy po sa że niem. Każ da z nich mu si być
za sad ni czo sa mo wy star czal na. Je śli są sied nie
gmi ny wy ma ga ją po mo cy – wy ja dą do nich
wo zy ochot ni ków z Eisenhütten stadt. Jest
jed nak je den istot ny wy ją tek od tej za sa dy:
za wo dow cy in ter we niu ją po za gra ni ca mi ma -
cie rzy ste go re jo nu, gdy wy stę pu je „re al ne
i bez po śred nie za gro że nie ży cia ludz kie go”,
czy li np. po żar miesz ka nia, w któ rym mo gą
znaj do wać się lu dzie lub wy pa dek dro go wy
z oso ba mi za klesz czo ny mi. Je śli oka że się, że
ta kie go za gro że nia nie ma, za wo dow cy wy -
co fu ją się nie zwłocz nie po przy jeź dzie miej -
sco wych jed no stek.

Li czą cy 42 czyn nych człon ków od dział
ochot ni czy Löschzug In nen stadt (do słow nie:
plu ton ga śni czy Śród mie ście) ulo ko wa no
w tym sa mym kom plek sie bu dyn ków, co
pod od dział za wo do wy. Śród miej scy ochot ni -
cy dys po nu ją: śred ni mi sa mo cho da mi ra to-
w ni czo -ga śni czy mi LF 20 (GBA 2/20) oraz
TLF 20/40 (GBA 4/20), sa mo cho dem ra tow -
nic twa tech nicz ne go RW, sa mo cho dem
sprzę to wym ra tow nic twa che micz ne go 
GW-G, lek kim sa mo cho dem GW-A (SLPgaz),
śred nim sa mo cho dem kwa ter mi strzow skim
GW-L z ka bi ną bry ga do wą o zwięk szo nej
dziel no ści te re no wej oraz dzie wię cio oso bo -
wym bu sem. Sa mo cho dy te sto ją w kil ku bu -
dyn kach ga ra żo wo -ma ga zy no wych roz rzu -
co nych na ty łach straż ni cy. Wspól na szat nia
za wo dow ców i ochot ni ków mie ści się w prze -
bu do wa nym ga ra żu głów ne go bu dyn ku.
Wspól na jest rów nież resz ta za ple cza. Wa run -
ki lo ka lo we są dość trud ne. Np. część biur

mie ści się w kon te ne rach, a nie któ re przy cze -
py trzy ma ne są po za ga ra ża mi, je dy nie
pod dasz kiem. Jed nak to wszyst ko bę dzie
wkrót ce je dy nie wspo mnie niem, o czym
w dal szej czę ści ar ty ku łu. 

Co istot ne – wszyst kie sa mo cho dy ra tow -
ni czo -ga śni cze w mie ście, nie za leż nie od te -
go, kto je ob sa dza, wy po sa żo no w ka me rę
ter mo wi zyj ną, de tek tor wie lo ga zo wy oraz za -
pas uni wer sal ne go środ ka zmięk cza ją ce go 
F -500. 

Od dział za ka na łem – dni po li -
czo ne
Li czą cy 54 człon ków czyn nych od dział

ochot ni czy Löschzug Fürsten berg (plu ton ga -
śni czy Fürsten berg) mie ści się do dziś w za -
byt ko wej straż ni cy z 1925 r., na te re nie
daw ne go mia stecz ka Fürsten berg (Oder), od -
dzie lo ne go od resz ty mia sta ka na łem Od ra -
-Szpre wa. Od dział dys po nu je dwo ma
sa mo cho da mi ra tow ni czo -ga śni czy mi: 
lek kim MLF (GLBA 0,8/10) oraz śred nim
TLF 16/25 (GBA 2,5/16), a tak że lek kim sa mo -
cho dem do wo dze nia i łącz no ści ELW 1 na ba -
zie bu sa (wy zna czo nym do wspar cia plu to nu
che micz ne go po wia tu Od ra -Szpre wa), bu -
sem dzie wię cio oso bo wym oraz ło dzią ra tow -
ni czą. 

W grud niu te go ro ku ma się roz po cząć bu -
do wa no wej straż ni cy, któ ra do ce lo wo po -
mie ści pod jed nym da chem sprzęt i per so nel
obu od dzia łów ochot ni czych oraz pod od -
dzia łu za wo do we go. Tym sa mym prze sta ną
funk cjo no wać dwa osob ne plu to ny „dziel ni -
co we”. Już dziś pro wa dzo ne są dzia ła nia ma -
ją ce przy go to wać ochot ni ków do funk cjo no -
wa nia w jed nej struk tu rze, np. wspól ne za ję -
cia obu MDP. Przy szła lo ka li za cja ba zy stra ża -
ków z Eisen to ob szer na dział ka mniej wię cej
w po ło wie dro gi mię dzy obec ny mi straż ni ca -
mi. Prze pro wadz ka przy nie sie re wo lu cyj ne
zmia ny: za miast cia snej straż ni cy sprzed nie -
mal 100 lat na za ka na lu oraz luź ne go kom -
plek su ga ra ży i bu dyn ków w cen trum
po wsta nie je den du ży obiekt na pla nie 
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kwa dra tu. Ze wnętrz ny pier ścień (lek ka kon -
struk cja) two rzłoć bę dzie 16 du żych i trzy ma -
łe sta no wi ska ga ra żo we oraz do dat ko we
sta no wi sko z myj nią. Na par te rze (mu ro wa ny
pier ścień we wnętrz ny) znaj dą się m.in. szat -
nie, ma ga zy ny, warsz tat sprzę tu OUO, in sta -
la cja do my cia wę ży. Na pię trze po wsta ną
m.in. biu ra, sa le szko le nio we, po kój szta bo wy
oraz dzie sięć in dy wi du al nych sy pial ni dla
pod od dzia łu za wo do we go. Do te go po ja wi
się du ży plac do ćwi czeń ze wspi nal nią. Prze -
pro wadz ka do no we go obiek tu pla no wa -
na jest na ma rzec 2021 r. 

Na stra ży hu ty że la za
Za kład tak ogrom ny, jak hu ta w Eisen-

hütten stadt nie mo że się obyć bez wła snej
stra ży po żar nej. Jest to naj więk szy we
wschod niej Bran den bur gii, no wo cze sny
ośro dek prze my sło wy, obej mu ją cy ob szar
18 km2 i za trud nia ją cy ok. 2500 osób. Na miej -
scu re ali zo wa ny jest pe łen cykl pro duk cyj ny:
od wy to pu su rów ki po pro duk cję sta li wal co -
wa nych. Do li czą cych się klien tów na le żą
kon cer ny mo to ry za cyj ne, od bie ra ją ce wy -
twa rza ną w hu cie wy so kiej ja ko ści bla chę
do pro duk cji ka ro se rii sa mo cho do wych.
Oprócz za gro żeń po ża ro wych zwią za nych
bez po śred nio z pro duk cją hut ni czą wy stę pu -

je tu m.in. za gro że nie wy pad kiem pod czas
pra cy na wy so ko ści, za gro że nia che micz ne
i nie bez pie czeń stwo awa rii na li niach pro duk -
cyj nych.

We rk feu er wehr (WF) ArcelorMittal Eisen-
hütten stadt GmbH ma swo ją sie dzi bę w prze -
stron nej straż ni cy przy jed nej z bram. Ob sa da
jed nost ki jest cał ko wi cie za wo do wa i skła da
się z 45 stra ża ków, z któ rych sied miu peł ni
służ bę w sys te mie ośmio go dzin nym (kie row -
nic two, pre wen cja), a 38 w sys te mie zmia no -
wym (po dział na dwa plu to ny po 19 stra -
ża ków każ dy). 

Stra ża cy z hu ty dys po nu ją bar dzo bo ga -
tym par kiem ma szy no wym. Głów ną si łę 
ude rze nio wą sta no wią trzy kom bi no wa ne 
sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze ULF
(GBASn 3+0,9/30/160, GBAPr 3+1/30/1000,
GBASn 3+0,4/30/180). Do dzia łań na wy so ko -
ści prze zna czo ny jest no wo cze sny sa mo chód
z pod no śni kiem hy drau licz nym TLK 32 MAN
Bron to. WF po sia da rów nież wła sny sa mo -
chód tech nicz no -che micz ny, ka ret kę oraz
dwa sa mo cho dy do wo dze nia i łącz no ści.
W jed no st ce znaj du je się też kil ka sa mo cho -
dów kwa ter mi strzow skich i po moc ni czych. 

Do za dań WF oprócz po dej mo wa nia in ter -
wen cji przy po ża rach i sze ro kiej pa le cie miej -
sco wych za gro żeń na le ży rów nież udzie la nie

pierw szej po mo cy, za bez pie cza nie prac po -
ża ro wo nie bez piecz nych i prac na wy so ko ści,
wspar cie lo gi stycz ne dla służ by ochro ny, in -
nych wy dzia łów i pod wy ko naw ców, a tak że
ob słu ga ser wi so wa: sprzę tu OUO, po mia ro -
wo -wy kryw cze go oraz pod ręcz ne go sprzę tu
ga śni cze go na te re nie za kła du. Wśród za dań
nie mo gło rów nież za brak nąć ob słu gi mo ni -
to rin gu po ża ro we go i ob sa dza nia za kła do -
we go punk tu alar mo wo -dys po zy cyj ne go
oraz or ga ni za cji szko leń z za kre su bez pie -
czeń stwa dla per so ne lu. 

W 2018 r. na te re nie za kła du do szło do
54 po ża rów – w tym 20 za kwa li fi ko wa nych 
ja ko śred nie i jed ne go du że go. W 29 przy pad -
kach po ża ry uga si li w za rod ku pra cow ni cy
przy uży ciu sprzę tu pod ręcz ne go. 316 ra zy
WF wy sta wi ła asy stę przy pra cach po ża ro wo
nie bez piecz nych, a pod no śnik wy jeż dżał
do wspar cia prac na wy so ko ści 212 ra zy.
Straż 162 ra zy udzie la ła po mo cy me dycz -
nej, 13 ra zy in ter we nio wa ła przy awa riach
wo do cią gów, a pię cio krot nie uczest ni czy ła
we wko le ja niu po jaz dów szy no wych. 

Te re nem dzia ła nia WF jest ob szar hu ty, za -
sad ni czo nie jest ona zo bo wią za na do in ter -
we nio wa nia po za je go gra ni ca mi. Za war to
jed nak po ro zu mie nie, na pod sta wie któ re go
si ły i środ ki z hu ty mo gą na żą da nie brać
udział w ak cjach po za za kła dem. W 2018 r. ta -
kich wy jaz dów by ło sześć. Za kła dów ka po -
ma ga rów nież miej skiej stra ży lo gi stycz nie,
m.in. my jąc w swo im warsz ta cie wę że FFw,
któ ra z ko lei po ma ga w utrzy ma niu sprzę tu
OUO.

Kuź nia kadr dla Bran den bur gii 
LSTE – czy li w dość do słow nym tłu ma cze -

niu Kra jo wa Szko ła i In sty tu cja Tech nicz -
na na po trze by Ochro ny Prze ciw po ża ro wej
i Ochro ny przed Ka ta stro fa mi Lan du Bran -
den bur gia, pod le gła MSWiA Bran den bur gii,
ma w Eisenhütten stadt swo ją głów ną sie dzi -
bę – Kra jo wą Szko łę Po żar ni czą. Pra cu je tu -
taj 55 ze 107 osób za trud nio nych w LSTE.
Po zo sta łe dwie lo ka li za cje LSTE to in sty tu cja
tech nicz na w Bor khe ide (zaj mu ją ca się m.in.
od bio rem, ob słu gą i prze glą da mi po jaz dów)
oraz ma ga zyn środ ków obro ny cy wil nej
w Be eskow. 

Na ob sza rze 14 ha, w głę bi so sno we go 
la su na obrze żach mia sta, znaj du ją się m.in.
ha le ga ra żo we miesz czą ce 54 po jaz dy – od
sa mo cho dów oso bo wych dla ad mi ni stra cji
po sa mo cho dy ga śni cze i spe cjal ne uży wa ne
do szko le nia, licz ne obiek ty szko le nio we
(w tym czte ro pię tro wa wspi nal nia, za da szo -
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na ha la do ćwi czeń o po wierzch ni 900 m2, 
ko mo ra dy mo wa, tre na że ry), a tak że po li go -
no we atra py li nii ko le jo wej i frag men tu au to -
stra dy. Nie mo gło oczy wi ście za brak nąć
obiek tów ad mi ni stra cyj nych i za ple cza, czy li
sal szko le nio wych i kon fe ren cyj nych, sto łów -
ki, a tak że ba zy noc le go wej ze 110 miej-
sca mi. Bar dzo cie ka wym obiek tem jest
Brandübung shaus, wy bu do wa ny w 2011 r.
w ra mach wspól ne go pro jek tu z KW PSP
w Go rzo wie Wlkp., do fi nan so wa ne go w 85%
ze środ ków UE. Jest to tzw. bu dy nek roz go -
rze nio wy, wie lo po zio mo wy tre na żer w kształ -
cie bu dyn ku miesz kal ne go, po zwa la ją cy
na szko le nie stra ża ków w za kre sie ga sze nia
po ża rów we wnętrz nych w moż li wie re ali -
stycz nych wa run kach. Szko lą się w nim tak że
pol scy stra ża cy. 

Szko ła kształ ci przede wszyst kim ka dry dla
za wo do wych stra ży po żar nych (rocz ny kurs
pod sta wo wy, dzie wię cio ty go dnio wy kurs
do wód ców, czter na sto ty go dnio wy kurs dla
służ by wyż sze go szcze bla) oraz ka dry do -
wód czej OSP (dwu ty go dnio wy, sko sza ro wa -
ny kurs do wód cy za stę pu i plu to nu). Szko ła
ofe ru je tak że kur sy spe cja li stycz ne – m.in. dla
in struk to rów, ope ra to rów dra bin me cha nicz -
nych czy kon ser wa to rów sprzę tu po żar ni cze -

go. Kur sy pod sta wo we stra ża ków OSP re ali -
zo wa ne są na po zio mie gmin lub po wia tów.
Łącz nie LSTE ofe ru je 60 kur sów i szko leń
trwa ją cych od jed ne go dnia do ro ku. 

Kur san ci nie bio rą udzia łu w dzia ła niach
ra tow ni czo -ga śni czych na te re nie mia sta
i w je go oko li cach. Wspar cie w za kre sie lo gi -
sty ki, wie dzy spe cja li stycz nej itp. mo gą 
w ra zie du żych zda rzeń za pew nić eta to wi
pra cow ni cy LSTE. 

W ha li mu zeum
Wśród przed wo jen nych bu dyn ków daw -

ne go mia stecz ka Fürsten berg (Oder), nie da -
le ko straż ni cy dru gie go od dzia łu FFw,
znaj du je się nie du ży, ale no wo cze sny bu dy -
nek Mu zeum Po żar nic twa i Tech ni ki, otwar -
te go w 1992 r. Kon ty nu uje ono tra dy cje
po żar ni czej izby pa mię ci, któ ra funk cjo no wa -
ła w mie ście już od 1974 r. Jest to jed no cze -
śnie je den z trzech od dzia łów mu zeum
miej skie go. 

Mu zeum ma bar dzo bo ga tą ko lek cję
sprzę tu po żar ni cze go: oprócz do ku men tów,
heł mów, umun du ro wa nia, ar ma tu ry, róż ne -
go ro dza ju si ka wek (naj star sza z 1750 r.) 
i in ne go sprzę tu ga śni cze go obec nie dys po -
nu je 35 po jaz da mi, z któ rych aż 21 jest zdat -

nych do jaz dy. Do naj cie kaw szych eks po na -
tów na le żą: au to po go to wie Han sa -Lloyd
z 1922 r., dra bi na me cha nicz na DL-19 Ma gi -
rus z 1934 r. i lot ni sko wy Ma gi rus z 1958 r. 
Ten ostat ni to praw dzi wy ra ry tas – je den z za -
le d wie trzech wo zów po żar ni czych wy pro du -
ko wa nych w RFN, któ re spro wa dzo no
do NRD. Jeż dżą ce za byt ki są czę sty mi go ść mi
róż nych pa rad i zlo tów, udo stęp nia ne są rów -
nież fil mow com. Oczy wi ście jed na ha la
o pow. 700 m2 nie wy star czy ła by do jed no -
cze sne go za pre zen to wa nia wszyst kich wo -
zów, co wy mu sza cią głą ro ta cję mię dzy
wy sta wą a kil ko ma ma ga zy na mi. 

Mu zeum w Eisenhütten stadt jest od 2017 r.
jed ną z za le d wie pię ciu in sty tu cji te go ty pu
w Niem czech, któ re zo sta ły cer ty fi ko wa ne
przez CTIF. W ca łej Eu ro pie ta kich mu ze ów
jest trzy na ście, w tym pol skie CMP wraz z od -
dzia łem w Ra ko nie wi cach. W tej chwi li mu -
zeum kon cen tru je się na zwięk sze niu swo jej
ro li edu ka cyj nej i po sze rze niu ofer ty in te rak -
tyw nej, skie ro wa nej przede wszyst kim do
dzie ci i mło dzie ży. 

Konrad Nowak jest prezesem OSP Rzepin
i pasjonatem po˝arnictwa

REKLAMA



ierw sze zor ga ni zo wa ne for my ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, w tym pierw -
sze od dzia ły stra ży po żar nej – zło żo ne

z sa mu ra jów na zwa nych Hi ke shi, po wsta ły
w 1629 r. w Edo (daw na na zwa To kio) w okre -
sie sho gu na tu To ku ga wy. W okre sie rzą dów
ce sa rza Me iji (prze niósł on sto li cę do To kio),
kie dy Ja po nia otwo rzy ła się na ze wnątrz, 
Hi ke shi po łą czo no (w 1881 r.) ze służ bą po li -
cyj ną. W tym też cza sie stra ża cy zo sta li wy -
po sa że ni w no wo cze sny sprzęt po żar ni czy,
głów nie spro wa dzo ny z za gra ni cy. Straż po -
żar na po zo sta ła czę ścią de par ta men tu po li -
cji do 1948 r., kie dy to utwo rzo no To kyo Fi re

De part ment. Stał się on sa mo dziel ną jed -
nost ką or ga ni za cyj ną, pod le głą ad mi ni stra -
cyj nie me tro po lii to kij skiej. 

Współ cze sna to kij ska straż po żar na na le -
ży do for ma cji świet nie wy po sa żo nych
w no wo cze sny sprzęt. Służ bę w niej peł -
ni 18 404 stra ża ków, a w skład wy po sa że nia
wcho dzi m.in. 489 sa mo cho dów ga śni -
czych, 251 am bu lan sów, 86 hy drau licz nych
dra bin ob ro to wych, 48 sa mo cho dów spe -
cjal nych ra tow nic twa che micz ne go, 29 – ra -
tow nic twa tech nicz ne go, po nad to dzie więć
stat ków po żar ni czych, sie dem śmi głow ców
oraz ro bo ty.

Przez wie ki
Mu zeum pre zen tu je roz wój ochro ny

prze ciw po ża ro wej w To kio oraz hi sto rię to -
kij skiej stra ży po żar nej i jej wy po sa że nie
na pię ciu kon dy gna cjach no wo cze sne go
bu dyn ku. Wy sta wy hi sto rycz ne uło żo ne są
w po rząd ku chro no lo gicz nym, po cząw szy
od pią tej kon dy gna cji. Na tym po zio mie
moż na obej rzeć eks po zy cję przed sta wia ją -
cą po czą tek zor ga ni zo wa nej ochro ny prze -
ciw po ża ro wej w XVII w., w okre sie Edo.
Na czwar tej kon dy gna cji moż na się prze ko -
nać, w ja ki spo sób do ko ny wał się po stęp
w za kre sie wal ki z po ża ra mi za spra wą no wi -
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MA REK PI SA REK Od sa mu ra jów do 
W budynku jednostki Tokyo Fire Department – Yotsuya Fire Station

w dzielnicy Shinjuku historia przeplata się z teraźniejszością 
– znajduje się tam również muzeum tokijskiej straży pożarnej. 
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nek spro wa dza nych z Eu ro py i Ame ry ki, tj.
pomp pa ro wych, pierw szych sa mo cho dów
czy urzą dzeń sy gna li za cji alar mo wej. Znaj -
du ją się tam rów nież zdję cia wiel kie go trzę -
sie nia zie mi z 1923 r., do któ re go do szło
w re jo nie Kan to (w wy ni ku ka ta kli zmu zgi -
nę ło po nad 105 tys. osób, w więk szo ści
na sku tek po ża rów) oraz fo to gra fie po ża ru
do mu to wa ro we go Shi ro kiya z 1932 r. (zgi -
nę ło w nim 14 osób). 

Trze cia kon dy gna cja za po zna je zwie-
dza ją cych z roz wo jem ochro ny prze ciw -
poża ro wej i sprzę tem do ga sze nia po ża rów
od za koń cze nia II woj ny świa to wej do chwi li
obec nej. Do stęp na jest m.in. in te rak tyw -
na gra dla dzie ci zwią za na z ga sze niem 
po ża ru, a tak że ma te riał edu ka cyj ny na dio -
ra mie, wy ja śnia ją cy, jak po stę po wać w przy -
pad ku po ża ru w bu dyn ku. Zwie dza ją cy
mo gą rów nież wejść do ka bi ny współ cze -
sne go sa mo cho du po żar ni cze go i zro bić so -
bie pa miąt ko we zdję cie. 

Na par te rze znaj du je się wej ście głów ne
z re cep cją – du że wra że nie ro bi śmi gło wiec
przy mo co wa ny do su fi tu. Na kon dy gna cji
pod ziem nej –1 moż na obej rzeć sa mo cho dy
po żar ni cze. Do dat ko wy mi atrak cja mi mu -
zeum są dio ra my znaj du ją ce się na wszyst -
kich kon dy gna cjach, przed sta wia ją ce róż ne
okre sy roz wo ju po żar nic twa. Nie bra ku je
rów nież wier nie wy ko na nych mo de li sprzę -
tu po żar ni cze go uży wa ne go przez to kij skich
stra ża ków – wśród mi nia tur moż na zna leźć
si kaw ki ręcz ne, pom py pa ro we, sa mo cho dy
po żar ni cze z róż nych okre sów oraz stat ki 
po żar ni cze. 

Naj star szy sprzęt po żar ni czy
Jed nym z naj star szych eks po na tów jest

pom pa pa ro wa z 1870 r., na zy wa na rów nież
si kaw ką pa ro wą. Pom pa ta zo sta ła zbu do -
wa na na czte ro ko ło wym pod wo ziu o za -
przę gu kon nym. Pod wo zie jest re so ro wa ne
na przed niej osi, tyl ną oś za mo co wa no
na sztyw no. Ra mę wy ko na no z me ta lo wych
kształ tow ni ków. Pom pa ma drew nia ny po -
dest drew nia ny oraz ko ła o kon struk cji drew -
nia nej, oku te sta lo wy mi pła sko wni ka mi.
Z przo du po jaz du znaj du je się drew nia ne
za bu do wa ne sie dze nie, a na je go przed niej
ścia nie za mo co wa no prą dow ni ce wod ne. 

Si kaw kę na pę dzał sil nik pa ro wy. Jej wy daj -
ność wy no si ła 1000 l/min (dm³/min). Pom -
pę wy po sa żo no w na sa dy ssaw ne oraz
tłocz ne (po jed nej z każ de go ro dza ju po pra -
wej i le wej stro nie). 

Pom py pa ro we ze wzglę du na swo ją pro -
stą kon struk cję oka zy wa ły się nie za wod ne
w dzia ła niu. War to rów nież przy po mnieć,
szcze gól nie młod szym pa sjo na tom po żar -
nic twa, że pom pa pa ro wa to je dy ne urzą -
dze nie słu żą ce do ga sze nia po ża rów,
w któ rym pa ra dok sal nie trze ba by ło pod -
trzy mać ogień, by pom pa by ła go to wa
do ak cji. 

Naj cięż szy i naj więk szy ga ba ry to wo
sprzęt – sa mo cho dy po żar ni cze – ulo ko wa -
no na naj niż szej kon dy gna cji. Wśród nich
znaj du ją się po jaz dy po cho dzą ce od zna -
nych pro du cen tów sprzę tu po żar ni cze go,
ta kich jak Arens -Fox, Stutz, Ma gi rus czy
Metz. Pierw sze sa mo cho dy po żar ni cze po ja -
wi ły się w wy po sa że niu to kij skiej stra ży po -
żar nej w 1917 r. 

Au to po go to wie 
Arens -Fox NT-4
Jed nym z naj bar dziej in te re su ją cych 

stra żac kich sa mo cho dów w mu zeum jest
au to po go to wie fir my Arens -Fox NT-4 
z USA. Po jazd ten tra fił do to kij skiej for ma cji
w 1924 r., użyt ko wa no go do 1946 r. Zo stał

on wy ko na ny na dwu osio wym pod wo ziu
pro duk cji tej sa mej fir my, na pę dza nym sil ni -
kiem sze ścio cy lin dro wym rzę do wym o mo -
cy 110 KM. Na przed niej osi zna la zły się
opo ny peł ne z gu my, na zy wa ne ma sy wa mi,
na tyl nej osi – opo ny pneu ma tycz ne z dęt -
ką. Ka bi na i za bu do wa re pre zen tu ją typ
otwar ty. Kie row ni ca umiesz czo na jest po
pra wej stro nie. 

Za ło gę au to po go to wia sta no wi ło mi ni -
mum czte rech stra ża ków – dwóch sie dzia ło
na przed niej ław ce, na to miast dwaj po zo sta -
li sta li na tyl nym po de ście. Za sie dze niem
umiesz czo no zbior nik na wo dę o po jem no -
ści 100 gal (378,5 dm³). Z przo du za mo co -
wa no au to pom pę tło ko wą o wy daj no ści
2700 dm³/min, o dwóch na sa dach ssaw nych
oraz czte rech tłocz nych (po dwie z każ dej
stro ny). 

Ele men tem wy róż nia ją cym tę au to pom -
pę jest ku li sty zbior nik po wietrz ni ka za mon -
to wa ny na gó rze urzą dze nia – po zwa lał on
na utrzy ma nie sta łe go ci śnie nia bez prze ry -
wa nia stru mie nia wo dy. Z ty łu za bu do wy
prze wo żo no dwu ko ło we zwi ja dło z wę ża mi
tłocz ny mi, po nad to na po de ście znaj do wa -
ły się prą dow ni ce wod ne. Po le wej stro nie
umiesz czo no dwa od cin ki wę ża, z któ rych
je den miał kosz ssaw ny. U gó ry znaj du je się
dra bi na na sad ko wa, na to miast po pra wej
stro nie – je den od ci nek wę ża ssaw ne go. 
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Au to pom pa wy po sa żo na jest w lam py
ostrze gaw cze, ręcz ną sy re nę me cha nicz ną
oraz dzwon uru cha mia ny ręcz nie. War to
pod kre ślić, że pom py Arens -Fo xa cie szy ły się
du żym uzna niem wśród stra ża ków ze
wzglę du na swo ją nie za wod ność i du żą wy -
daj ność.

Dra bi na hy drau licz na Ma gi rus 
Jed nym z now szych eks po na tów tech -

nicz nych jest ob ro to wa dra bi na hy drau licz -
na Ma gi ru sa o wy su wie przę seł do 30 m.
Za bu do wę dra bi ny wy ko na no na pod wo ziu
Ive co Ma gi rus 256 D14. Po jazd na pę dza sil -
nik wy so ko pręż ny o mo cy 188 kW/ 256 KM.
Po dwój na czte ro drzwio wa ka bi na mie ści
6 stra ża ków w ukła dzie 1+1+4. Pod po ry blo -
ku ją ce są opusz cza ne i wsu wa ne sko śnie
za po mo cą si łow ni ków hy drau licz nych po -
za ob rys po jaz du. Sys tem blo ko wa nia przę -
seł jest bez za pad ko wy. 

Sa mo chód wy po sa żo no w kosz ra tow ni -
czy przy cze pia ny do ostat nie go przę sła, któ -
ry umoż li wia ewa ku ację dwóch osób. Ze spół
dra bi ny skła da się z czte rech przę seł – ich
mak sy mal ny wy suw to 30 m. Po pra wej i le -
wej stro nie za bu do wy znaj du ją się dwie
skryt ki sprzę to we za my ka ne ża lu zja mi wy -
ko na ny mi z lek kich pro fi li alu mi nio wych. 
Po dest ro bo czy wy ko na no z an ty po śli zgo -
wej ry flo wa nej bla chy alu mi nio wej. Sta no -
wi sko ope ra to ra dra bi ny z urzą dze nia mi
ste row ni czy mi znaj du je się po le wej stro nie
ob rot ni cy z ra mą. 

Stra żac kie śmi głow ce
Ko lej ne cie ka we eks po na ty to dwa lek kie

śmi głow ce wie lo za da nio we Alo uet te III
w wer sji SA-316B oraz śred ni wie lo za da nio -
wy Dau phin II. Na par te rze pod su fi tem pod -
wie szo no pierw szy śmi gło wiec Alo uet te III
fir my Sud Avia tion, któ ry zna lazł się w wy po -
sa że niu to kij skiej stra ży po żar nej. Dru gi
z wy mie nio nych Alo ut te III usy tu owa ny zo -
stał na da chu niż szej, pię cio kon dy gna cyj nej
czę ści bu dyn ku. Jed nost ka lot ni cza w to kij -
skiej stra ży po żar nej po wsta ła w li sto pa -
dzie 1966 r., a w kwiet niu 1967 r. wzię ła
udział w pierw szej mi sji ra tow ni czej. Śmi gło -
wiec ten funk cjo no wał w po dzia le bo jo wym
do 1982 r., a na stęp nie zo stał prze ka za ny
do mu zeum, gdzie umiesz czo no go na ho -
no ro wym miej scu. 

Alo ut te III to lek ki wie lo za da nio wy śmi -
gło wiec sied mio oso bo wy (za ło gę sta no wi ły
dwie oso by). Ma me ta lo wą kon struk cję, wy -
po sa żo ny zo stał w sta łe trzy punk to we pod -

wo zie ko ło we. Na pęd za pew niał tur bo wa-
ło wy sil nik Tur boméa Ar to uste III B o mo -
cy 570 KM. Śred ni ca wir ni ka wy no si 11,02 m,
dłu gość cał ko wi ta – 10,03 m, wy so kość –
3,09 m, ma sa wła sna – 1108 kg, a mak sy mal -
na ma sa star to wa – 2250 kg. Śmi gło wiec
osią ga pręd kość mak sy mal ną 220 km/h 
w lo cie po zio mym, je go za sięg to 540 km. 

Na trze cim pię trze znaj du je się śred ni
śmi gło wiec wie lo za da nio wy Aéro spa tia le
(Sud Avia tion) AS365N2 Dau phin II, na stęp -
ca Alo uet te III. Śmi gło wiec ten zo stał wy ko -
rzy sta ny w pre zen ta cji mul ti me dial nej.
Ekran wi deo za in sta lo wa no bez po śred nio
przed przed nią szy bą, tak że by moż na by ło
po ka zać ma te riał fil mo wy z ak cji z je go
udzia łem. Śmi gło wiec zo stał czę ścio wo zde -
kom ple to wa ny – je go sil nik i wir nik ogo no -
wy są pre zen to wa ne od dziel nie. 

Jed ną z cech wy róż nia ją cych mo del 
Dau phin jest za sto so wa nie wir ni ka ogo no -
we go ty pu fe ne stron – wie lo ło pa to we go
wir ni ka za bu do wa ne go w sta tecz ni ku pio -
no wym. Za ło gę sta no wi je den lub dwóch 
pi lo tów. Śmi gło wiec mo że prze wo zić do
13 osób. Na pęd za pew nia ją dwa sil ni ki Tur -
boméca Ar riel 1C2 o mo cy 2 x 550 kW. Śred -

ni ca wir ni ka to 11,94 m, dłu gość cał ko wi ta –
13,68 m, wy so kość – 3,98 m, ma sa wła -
sna – 2240 kg, ma sa star to wa – 4250 kg. Je -
go pręd kość mak sy mal na wy no si 285 km/h,
za sięg – 900 km, a pu łap – 3700 m. Był użyt -
ko wa ny 15 lat, od kwiet nia 1982 r. do mar -
ca 1997 r., a w tym cza sie brał udział 
w 875 mi sjach ra tun ko wych i prze trans por -
to wał 526 osób z re jo nów za gro żo nych. Mi -
sje obej mo wa ły m.in. ewa ku ację po erup cji
wul ka nicz nej w 1983 r. miesz kań ców wy spy
Miy ake ji ma (na le żą cej do ad mi ni stro wa nych
przez To kio wysp Izu), znaj du ją cej się 110 mil
(180 km) na po łu dnie od sto li cy. 

Po zwie dze niu mu zeum moż na od po -
cząć na 10. kon dy gna cji bu dyn ku i z punk tu
wi do ko we go zro bić zdję cia pa no ra my To kio.
War to od wie dzić tę pla ców kę, przed sta wia -
ją cą w in te re su ją cy spo sób hi sto rię to kij skie -
go po żar nic twa. Obej rze nie eks po zy cji bę -
dzie cie ka we dla każ de go stra ża ka, a na wet
dla osób nie zwią za nych z bran żą. 

bryg. w st. sp. Marek Pisarek jest autorem
wielu publikacji na temat stra˝ackiego

sprz´tu, kolekcjonerem, miłoÊnikiem historii
po˝arnictwa
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ie my, że o po wo dze niu ak cji
ra tow ni czej de cy du je wie le
czyn ni ków. Istot nym ele men -

tem jest upły wa ją cy czas, dzia ła ją cy na nie -
ko rzyść oso by to ną cej. Do sku tecz nej ak cji
ra tow ni czej po trzeb ny jest więc sprzęt oraz
czło wiek po tra fią cy wy ko rzy stać je go moż -
li wo ści. 

W świe tle prze pi sów ra tow ni kiem wod -
nym mo że zo stać każ dy, kto ukoń czył z wy -
ni kiem po zy tyw nym spe cja li stycz ne szko le-
nie, kurs KPP, zdo był in ne kwa li fi ka cje przy -
dat ne w ra tow nic twie wod nym oraz jest
człon kiem pod mio tu upraw nio ne go do wy -
ko ny wa nia ra tow nic twa wod ne go. Ale czy
to wy star czy, że by sku tecz nie nieść po moc? 

Udzie la nie po mo cy na wo dach otwar -
tych to ogrom ny wy si łek fi zycz ny dla ra to-
w ni ka. Czę sto wa run ki at mos fe rycz ne są
nie sprzy ja ją ce. Wy so ka fa la, zim na wo da,
rwą cy nurt oraz stres. Wraz z wy dłu że niem
dy stan su pły wa nia, a tym sa mym cza su
trwa nia wy sił ku, pręd kość pły wa nia spa da.
Od po wied nie me to dy tre nin gu mo gą
wpraw dzie zwięk szyć wy daj ność tech nik
pły wa nia tak, by ra tow ni cy w co raz krót szym
cza sie mo gli do trzeć do oso by to ną cej, ale
wy ma ga to jed nak cią głe go do sko na le -
nia – od po wied nie go tre nin gu pły wac kie go,
wy trzy ma ło ścio we go, tech nicz ne go. Za wód
ra tow ni ka wod ne go wią że się z utrzy my wa -
niem wy so kiej spraw no ści i go to wo ści

do dzia ła nia przez ca ły rok, po sze rza niem
swo jej wie dzy o dzie dzi ny po krew ne, ta kie
jak ra tow nic two me dycz ne, me te oro lo gia,
hy dro lo gia, a tak że mo to ro wod niac two czy
ra tow nic two z uży ciem sku te ra wod ne go.

Sku te ry w ak cji
Po ja wie nie się w WOPR na po cząt ku

XXI w. sku te rów wod nych z plat for ma mi
zmie ni ło ob li cze ra tow nic twa na pla żach. 
Był to ogrom ny krok na przód. Przez kil ka lat
po dej mo wa no pró by szko leń ra tow ni ków
pra cu ją cych ze sku te ra mi, jed nak do pie ro
w 2008 r. w Ro wach roz po czął się cykl pro -
fe sjo nal nych szko leń z ra tow nic twa sku te ro -
we go. Ka drę in struk tor ską sta no wił in stru-
k tor K38 Ita lia oraz asy sten ci ope ra to rzy K38
z Pol ski (K38 to or ga ni za cja o za się gu mię -

dzy na ro do wym, wy zna cza ją ca stan dar dy ra -
tow nic twa sku te ro we go na świe cie). Już
w na stęp nym ro ku w Ro wach szko le nie od -
by ło się we dług no we go, za twier dzo ne go
przez Ko mi sję Edu ka cji WOPR pro gra mu
i obej mo wa ło dwa po zio my: sta ży sta sku te -
ra ra tow ni cze go oraz mor ski ope ra tor sku te -
ra ra tow ni cze go. W tam tym okre sie słup skie
WOPR by ło przo du ją cym w kra ju ośrod kiem
szko le nio wym ra tow nic twa sku te ro we go
i je dy nym w kra ju, któ ry or ga ni zo wał kur sy
mor skie go ope ra to ra sku te ra ra tow ni cze go
w WOPR.

Za le ty sku te rów – ma łe za nu rze nie, du ża
zwrot ność i przy spie sze nie spra wi ły, że za -
czę to wy ko rzy sty wać je nie tyl ko do za ba wy
czy wy ści gów, ale rów nież w ra tow nic twie.
W la tach 90. w Ka li for nii Shawn Al la dio – za -
wod nicz ka, wie lo krot na uczest nicz ka mi -
strzostw świa ta sku te rów wod nych – za czy -
na sa ma uczyć się, jak wy ko rzy stać sku te ry
w ra tow nic twie i za bez pie cza niu wy ści gów
sku te ro wych. Po wsta je K38, or ga ni za cja ta
szko li ra tow ni ków, stra ża ków, woj sko, po li -
cję, ale też każ de go, kto chce spró bo wać
swo ich sił na sku te rze wod nym z plat for mą.
Obec nie przed sta wi ciel stwa K38 znaj du ją
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się w wie lu re gio nach i kra jach na świe cie.
Mię dzy in ny mi w Ame ry ce Po łu dnio wej, Ja -
po nii, we Wło szech, Wiel kiej Bry ta nii, Skan -
dy na wii oraz w Pol sce.

Sku te ry z plat for mą ra tow ni czą da ją ra -
tow ni kom wod nym bar dzo du że moż li wo -
ści. Spo tkać je moż na na wie lu pla żach
i akwe nach na świe cie. Od Au stra lii przez 
Ha wa je, Ame ry kę, kra je eu ro pej skie, nie mal
ca łe pol skie wy brze że, na Ja po nii koń cząc. 

Oprócz ra tow nic twa wod ne go (Li fe -
guard) sku te ry wod ne wy ko rzy sty wa ne są
w wie lu kra jach przez woj sko, jed nost ki spe -
cjal ne, po li cję i straż po żar ną do wie lu róż -
nych za dań. W pol skich służ bach nie ste ty
ma ło kto do strze ga wa lo ry tych jed no stek,
ale sy tu acja po wo li się zmie nia. Od kil ku lat
sku te ry wod ne z suk ce sem dzia ła ją w OSP
Ra tow nic two Wod ne No wy Dwór Ma zo -
wiec ki i OSP Ra tow nic two Wod ne Gdy nia.
W ostat nim ro ku sku ter wod ny z plat for mą
po ja wił się w JRG 1 War sza wa. Zmia ny wy -
da ją się więc nie unik nio ne. Aby móc jed nak
w peł ni wy ko rzy sty wać wa lo ry tych jed no -
stek, nie zbęd ne jest od po wied nie szko le nie
oraz sprzęt oso bi sty ster ni ka i ra tow ni ka. 

Wy po sa że nie oso bi ste 
ster ni ka 
Sprzęt ochro ny oso bi stej (Per so nal Pro tec -

ti ve Equ ip ment – PPE) to nie zbęd ne i obo -
wiąz ko we wy po sa że nie oso bi ste i ase ku ra -
cyj ne ra tow ni ka na sku te rze, któ re umoż li -
wia pod ję cie dzia łań. Po wi nien być bar dzo
sta ran nie do bra ny do cha rak te ru pra cy oraz
do pa so wa ny pod kon kret ne go ster ni ka/ra -
tow ni ka. Nie mo że być dzie lo ny mię dzy kil -
ka osób. Wła ści wy, per so nal ny do bór i re -
gu la cja sprzę tu wpły wa ją na ja kość dzia łań
ra tow ni czych.
� Ka mi zel ka ase ku ra cyj na – naj waż niej szy
ele ment PPE. W sy tu acjach kry tycz nych
utrzy ma cia ło ra tow ni ka na wo dzie. Mu si
cha rak te ry zo wać się du żą wy por no ścią i wy -
go dą umoż li wia ją cą swo bod ne pły wa nie
i utrzy my wa nie na wo dzie dwóch osób. Peł -
ni też funk cję ochron ną przed ude rze nia mi.
To do niej mo cu je my ra dio VHF, nóż, gwiz -
dek, zryw kę, ewen tu al ne in ne po trzeb ne
dro bia zgi. Ka mi zel ka po win na być do pa so -
wa na do ma sy ra tow ni ka i za wsze w peł ni
za pię ta.
� Kask – je go pod sta wo wym za da niem jest
oczy wi ście ochro na gło wy. Su ge ro wa ny ko -
lor to żół ty, ewen tu al nie po ma rań czo wy lub
czer wo ny, któ ry po zwa la ła twiej zlo ka li zo -
wać ra tow ni ka w lub na wo dzie. Kask mu si

być ide al nie do pa so wa ny pod kon kret ne go
ra tow ni ka. Do pusz cza się wło że nie pod kask
cien kiej ko mi niar ki, chu s ty, a za miast wi zje -
ra, któ ry ma ją tyl ko nie któ re mo de le ka sków,
wkła da my oku la ry ochron ne do sto so wa ne
do wa run ków at mos fe rycz nych. 
� Zryw ka – in dy wi du al ne wy po sa że nie
każ de go ra tow ni ka, nie tyl ko ster ni ka. Jest
to wy łącz nik bez pie czeń stwa słu żą cy do na -
tychmia sto we go, awa ryj ne go wy łą cze nia sil -
ni ka w ra zie za gro że nia, np. wy pad nię cia
ster ni ka z jed nost ki. Przy pię ta jest do ka mi -
zel ki w ta ki spo sób, aby śmy za wsze mo gli ją
od na leźć, na wet bez uży cia wzro ku. Do dat -
ko wa, awa ryj na zryw ka po win na się znaj do -
wać w schow ku jed nost ki w do stęp nym
miej scu. Uży wa my tyl ko i wy łącz nie zryw ki
ory gi nal nej, po je dyn czej, prze zna czo nej
do kon kret ne go na sze go mo de lu jed nost ki. 
� Kom bi ne zon neo pre no wy – przede
wszyst kim ma sta no wić izo la cję ter micz ną
ra tow ni ka i za bez pie czać przed je go wy -
chło dze niem. Chro ni rów nież w pew nym
stop niu przed ob ra że nia mi, któ re moż na od -
nieść pod czas pra cy na sku te rze wod nym.
Dla te go uży wa my ska fan drów neo pre no -
wych z dłu gą no gaw ką. Gru bość kom bi ne -
zo nu to in dy wi du al na kwe stia, za leż -
na od to le ran cji ra tow ni ka na dzia ła nie tem -
pe ra tu ry. Pa mię tać na le ży, że zbyt gru by 
bę dzie krę po wał ru chy i w dłuż szych dzia ła -
niach na wo dzie mo że utrud nić wy ko na nie
za da nia czy na wet wy eli mi no wać człon ka
ze spo łu ra tow ni cze go z pra cy. Za le ca ne jest
uży wa nie pia nek prze zna czo nych do spor -
tów wod nych (sur fing) czy wręcz prze zna -
czo nych na sku te ry wod ne. Ich krój,
wy ko na nie z du żej licz by bry tów oraz wła -
ści we wy pro fi lo wa nie zde cy do wa nie uła -
twia ją pra cę. W upal ne dni ide al nym
roz wią za niem są spodnie neo pre no we ty pu
long John oraz ko szul ka z ly cry lub  ty pu 
ra sh gu ard (krót ki, dłu gi rę kaw). Pa mię tać na -
le ży rów nież o ochro nie od sło nię tych czę ści
cia ła przed pro mie nio wa niem sło necz nym.
� Su chy ska fan der + ocie placz/bie li zna 
ter mo ak tyw na – ide al na ochro na ter micz -
na na chłod niej szą po rę ro ku. Do pa so wa ny
pod kon kret ne go ope ra to ra, lek ki, od dy cha -
ją cy umoż li wi pra cę „na su cho”, co prze kła da
się też na dłuż szy czas moż li wo ści ope ra cyj -
nej ster ni ka i ra tow ni ka.
� Ochro na stóp – bu ty, naj czę ściej neo pre -
no we, z twar dą, ale ela stycz ną po de szwą
chro nią przed wpły wem tem pe ra tu ry i ob -
ra że nia mi me cha nicz ny mi. Mu szą się gać po -
wy żej kost ki i za pew nić sta bi li za cję sto py

oraz do brą przy czep ność do pod ło ża, rów -
nież mo kre go. Na ryn ku do stęp nych jest
rów nież spo ro mo de li obu wia tak tycz ne go
prze zna czo ne go do pra cy w wo dzie.
� Ochro na dło ni – rę ka wicz ki po zwa la ją
na pew niej szy chwyt niż mo krą dło nią. Chro -
nią rów nież przed ob ra że nia mi me cha nicz -
ny mi (zwłasz cza mo kre, wy mo czo ne dło nie
są na nie na ra żo ne) oraz przed dzia ła niem
tem pe ra tu ry. Ko niecz nie z peł ny mi pal ca mi.
Je śli neo pre no we, to cien kie i wy pro fi lo wa -
ne. Zde cy do wa nie naj lep sze to te prze zna -
czo ne do spor tów mo to ro wod nych. Mo gą
być rów nież in ne z ma ło na sią kli wych ma te -
ria łów. Pa mię tać na le ży, że rę ka wi ca mu si
być dość cia sno do pa so wa na (ale nie zbyt
cia sna), gdyż mo kra czę sto się roz sze rza i nie
le ży już do brze na dło ni.
� Gwiz dek – przy mo co wa ny do ka mi zel ki,
za wsze w za się gu rę ki ra tow ni ka. Słu ży
do ko mu ni ka cji i ostrze żeń. Ust nik gwizd ka
mu si być ob la ny gu mą, co uła twia trzy ma -
nie go w ustach oraz chro ni zę by i dzią sła
przed ob ra że nia mi. Na ryn ku do stęp ne są
spe cjal ne gwizd ki bez kul ko we prze zna czo -
ne do pra cy w wo dzie. Po nad to w K38 
Re scue In ter na tio nal wy pra co wa ny zo stał
sys tem ko mu ni ka cji gwizd kiem i ge stem,
sta no wią cy al ter na ty wę dla ko mu ni ka cji
przez ra dio VHF. Czę sto jest to głów ny spo -
sób ko mu ni ka cji ope ra to rów współ pra cu ją -
cych ze so bą na kil ku jed nost kach.
� Nóż – z bez piecz ną koń ców ką jest rów -
nież do stęp ny w ka mi zel ce ase ku ra cyj nej
ster ni ka/ra tow ni ka. Przy dat ny w wie lu róż -
nych sy tu acjach, wszak czę sto i du żo pra cu -
je my z li na mi, ta śma mi.
� Ra dio VHF – wo do od por ne, pły wa ją ce
lub w wo do od por nym fu te ra le. Przy mo co -
wa ne do ka mi zel ki w ta ki spo sób, aby móc
pro wa dzić ko mu ni ka cję pod czas ope ro wa -
nia jed nost ką. Na mo rzu ko niecz nie z pa -
smem mor skim, co umoż li wia ko mu ni ka cję
wy ma ga ną prze pi sa mi. Pa mię tać rów nież
na le ży o upraw nie niach do ope ro wa nia ra -
diem VHF.

Nie zbęd ny do pra cy ster ni ka, ra tow ni ka
sprzęt ochro ny oso bi stej (PPE) każ dy do bie -
ra sam. Oczy wi ście wy god na jest stan da ry -
za cja i za ku py ta kie go sa me go sprzę tu.
Jed nak pew ne in dy wi du al ne uwa run ko wa -
nia czy wy ma ga nia róż ni cu ją w pew nych
szcze gó łach na wet ten sam ekwi pu nek.
Nad rzęd ną za sa dą w przypadku sprzę tu
oso bi ste go jest ta ki do bór, któ ry umoż li wia
kom plet ne sa mo dziel ne ubra nie się, jak i ro -
ze bra nie z nie go przez ster ni ka/ra tow ni ka.
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Za rów no w sy tu acji kom for tu cza so we go,
jak i przy nie do bo rze cza su czy w sy tu acji
awa ryj nej.

Plat for ma ra tow ni cza
Plat for ma jest uży wa na ra zem ze sku te -

rem wod nym. Jej wiel ka za le ta to moż li wość
za sto so wa nia w każ dych wa run kach me teo -
i hy dro lo gicz nych. Na wo dach mor skich,
na du żej fa li, wo dach pły wo wych oraz szyb -
ko pły ną cych. Moż na ją po łą czyć z wie lo ma
ro dza ja mi sku te rów wod nych. Ale nie każ dy
sku ter na da je się do ra tow nic twa wod ne go.
Plat for ma mo co wa na jest trzy punk to wo. 
Ma uchwyt cen tral ny i dwa moc ne, ela stycz -
ne uchwy ty bocz ne. Za le ca ne przez K38 
plat for my ty pu Li fe slad pro du ko wa ne są
w trzech wa rian tach roz mia ro wych. Dno wy -
ko na ne jest z ko po li me ru, od por ne go
na ude rze nia, in ten syw ne od dzia ły wa nie
pro mie ni sło necz nych i ujem ne tem pe ra tu -
ry. Dno nie wgnia ta się i nie od kształ ca. Po -
kład plat for my to wy so kiej ja ko ści ela stycz ny
po li ety len od por ny na ście ra nie. Ma on bar -
dzo do bre wła ści wo ści an ty po śli zgo we na -
wet gdy jest mo kry. Rdzeń de ski sta no wi
pian ka po li ety le no wa wzmoc nio na me ta lo -
wą kon struk cją. Bu do wa ta ka za pew nia bar -
dzo du żą wy por ność. Po nad to plat for ma
do brze ab sor bu je wi bra cje pod czas pły nię cia.

Istot nym ele men tem pra cy ze sta wu ra -
tow ni cze go jest po łą cze nie plat for my z jed -

nost ką cią gną cą. Mu si ona być za mon to wa -
na w spo sób umoż li wia ją cy szyb kie odłą cze -
nie jej od sku te ra w ce lu dal sze go trans por tu
po szko do wa ne go. Mon taż plat for my na le ży
wy ko nać w spo sób umoż li wia ją cy jej pra wi -
dło wą pra cę. Zbyt luź ne za mo co wa nie po wo -
du je trud no ści w opa no wa niu jed nost ki,
zwłasz cza gdy pły nie my z plat for mą ob cią żo -
ną. Od czu wal ne to bę dzie pod czas pły nię cia
z więk szą pręd ko ścią i na łu kach. Zbyt sztyw -
ne za mo co wa nie plat for my po wo du je szyb -
kie zu ży wa nie się ele men tów mo cu ją cych,
a na wet ich gwał tow ne uszko dze nie. Pod czas
pły nię cia z du żą pręd ko ścią mo że to do pro -
wa dzić do sy tu acji nie bez piecz nych. Do po -
łą cze nia plat for my ze sku te rem uży wa my
tyl ko ory gi nal nie za in sta lo wa nych punk tów
za cze pu – za rów no na sku te rze, jak i na plat -
for mie. Nie do pusz czal ne są prze rób ki czy sto -
so wa nie in nych niż ory gi nal ne punk tów
mo co wa nia.

Pra ca ster ni ka sku te ra ra tow ni cze go nie
jest ła twa. Z jed nej stro ny sku ter wy da je się
ba nal nie pro sty w ob słu dze – kie row ni ca,
ma net ka ga zu i moż na pły wać, na wet z bar -
dzo du żą pręd ko ścią. Nie ste ty to złud ne,
brak umie jęt no ści i brak zna jo mo ści za sad
za koń czy ły nie jed ną ta ką prze jażdż kę ko li -
zją czy wy pad kiem na wo dzie, a cza sa mi na -
wet lą dzie. Sku ter jest jed nost ką bar dzo
wy ma ga ją cą. Ster nik mu si być ab so lut nie
skon cen tro wa ny na wy ko ny wa nym za da niu.

Każ dy ster nik sku te ra po wi nien roz po cząć
swo ją współ pra cę z urzą dze niem od przej -
ścia szko le nia z ope ro wa nia tym ro dza jem
sprzę tu. Zwłasz cza je śli my śli my o pra cy za -
wo do wej na ta kiej jed no st ce, a na pew no
gdy jed nost ki ta kiej ma my za miar uży wać
do ra to wa nia in nych osób. Spraw nie dzia ła -
ją cy ze staw to ra tow ni czy sku ter wod ny,
ster nik wy po sa żo ny w PPE oraz je go umie -
jęt no ści na wła ści wym po zio mie. Ta ki kom -
plet da je szan sę po wo dze nia dzia łań ra to-
w ni czych.

Na za koń cze nie przy to czę jed ną z wie lu
za sad o któ rych mó wi my na szko le niach
K38. Bez pie czeń stwo przede wszyst kim 
(Sa fe ty First) – pa mię taj my o nim za wsze,
na pierw szym miej scu o swo im wła snym
bez pie czeń stwie. Brak wła ści we go wy po sa -
że nia oso bi ste go mo że przy nieść nie od wra -
cal ne, tra gicz ne kon se kwen cje. Bra ku umie -
jęt no ści nie zre kom pen su je na wet naj no wo -
cze śniej szy sprzęt z plat for mą. Sku ter nie
wy ba cza błę dów, a ży cie, któ re ura tu jesz,
mo że być two im wła snym.

mł. kpt. Jakub Friedenberger pełni słu˝b´
w Wydziale Operacyjnym Komendy

Miejskiej PSP w Gdyni, jest instruktorem
liderem K38 Poland 

O za sa dach pły wa nia sku te rem w jed nym 
z ko lej nych ar ty ku łów
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Hi sto ria sku te rów wod nych się ga lat 50. ubie głe go wie ku, kie dy to
w Win cent Mo tor cyc le Com pa ny po wsta je „Aman da” Wa ter Sco oter –
jed no oso bo wa ma szy na z sil ni kiem o po jem no ści 200 cm³. Bo ry ka ją ca
się z pro ble ma mi fir ma upa da jed nak, za nim uda je się uru cho mić pro -
duk cję no we go wy na laz ku.

Pod ko niec lat 60. fir ma Bom bar dier, do świad czo na w pro duk cji sku -
te rów śnież nych, pró bu je prze nieść swo ją wie dzę na pro duk cję po jaz -
du po ru sza ją ce go się po wo dzie. I tak po wsta ją pierw sze mo de le:
320 (sil nik chło dzo ny po wie trzem) oraz 372 (sil nik chło dzo ny wo dą), 
któ re na pę dzał sil nik Ro tax o po jem no ści 318 cm³ i mo cy 18 KM. W la -
tach 1968-1970 trwa ła li mi to wa na pro duk cja See Doo. Pro ble my z sil ni -
kiem i prze nie sie niem na pę du na śru bę spo wo do wa ły, że pro jekt upadł,
a fir ma sku pi ła się na kon stru owa niu i pro duk cji sku te rów śnież nych.
Swój pierw szy sku ter See Doo fir ma Bom bar dier wy pu ści ła na ry nek do -
pie ro w 1995 r. Dziś jest czo ło wym pro du cen tem te go ty pu jed no stek
obok ma rek Ka wa sa ki i Yama ha.

Za oj ca sku te ra wod ne go uwa ża się Clay to na Ja cob se na II z Ari zo ny.
Był on wiel kim en tu zja stą mo to kro su i chciał stwo rzyć ma szy nę da ją cą
ty le sa mo fraj dy, co jaz da mo to rem w te re nie, ale po ru sza ją cą się po wo -
dzie. Pod ko niec lat 60. uzy skał pa ten ty na na pęd stru go wod ny i zbu do -
wał pierw sze pro to ty py sku te rów. W tym okre sie współ pra co wał rów nież
z fir mą Bom bar dier, ale ta wy bra ła in ny kie ru nek roz wo ju. W 1971 r. po -

wstał pierw szy sto ją cy sku ter z ogrom nym jak na owe cza sy sil ni kiem
o po jem no ści 400 cm³. Jed nak do pie ro w 1974 r. Ja cob sen pod pi sał umo -
wę z fir mą Ka wa sa ki i ta roz po czę ła je go se ryj ną pro duk cję.

W la tach 70. za czy na się okres roz wo ju i pro duk cji wie lu róż nych po -
jaz dów po ru sza ją cych się po wo dzie – ty pu Wet Bi ke, Dy na fo il, Surf Jet,
Aqua Jet Bi ke i in nych wy ko rzy stu ją cych moż li wo ści na pę du stru go wod -
ne go. Trend ten trwa do dziś i nie mal każ de go ro ku pro du cen ci za ska -
ku ją nas co raz to no wy mi jed nost ka mi.

La ta 80. to roz wój sku te rów sie dzą cych, dwu -, trzy oso bo wych. Sta -
bil niej szych, ła twiej szych w pro wa dze niu, z co raz więk szą po jem no ścią
i mo cą sil ni ków. I bar dziej przy ja znych dla użyt kow ni ków.

Pod ko niec lat 90. roz po czy na się era sil ni ków czte ro su wo wych, któ -
re ze wzglę du na du żo prost szą dla użyt kow ni ka eks plo ata cję wy pie ra ją
sil ni ki dwu su wo we. W tam tych cza sach jesz cze nie zwra ca no uwa gi
na aspekt eko lo gii. Dziś sku te ry z ła two ścią roz pę dza ją się do po nad
100 km/h. Mo ce sil ni ków in sta lo wa nych w se ryj nie pro du ko wa nych sku -
te rach do cho dzą do 300 KM, a ich po jem no ści, to oko ło 2000 cm³. Na pre -
sti żo wych za wo dach nie dzi wią ni ko go sku te ry spor to we o mo cy 400 KM.

Obec ne kie run ki roz wo ju sku te rów wy zna cza ne są przez świa to we
tren dy. Za awan so wa ne są już pra ce nad sku te rem z na pę dem elek trycz -
nym. Dziś rów nież w tej bran ży wpływ na pro dukt koń co wy ma eko lo -
gia.



o po rów to ma ła miej sco wość w wo -
je wódz twie lu bu skim, ale dzie ją się
w niej waż ne rze czy. Na mar co wym

po sie dze niu za rzą du miej sco wej ochot ni -
czej stra ży po żar nej do ży cia zo sta ła po wo -
ła na mło dzie żo wa dru ży na po żar ni cza.

„Po wiedz mi, to za po mnę. Na ucz mnie, to
mo że za pa mię tam. Za an ga żuj mnie, to się
na uczę” – sło wa Ben ja mi na Fran kli na w kon -
tek ście edu ka cji dzie ci i mło dzie ży są bar dzo
waż ne, szcze gól nie w dzi siej szych cza sach.
Obec nie mło dzi lu dzie czę sto przy swa ja ją
wzor ce za cho wa nia, nie za wsze do bre, ze
świa ta me diów. Dru ho wie z OSP To po rów
z na dzie ją i wia rą w mą drość przy sło wia
„Czym sko rup ka za mło du na siąk nie, tym
na sta rość trą ci” po sta no wi li za szcze pić
w mło dzie ży za in te re so wa nie stra żą po -
żarną. 

Po mysł na dru ży nę
Idea za ło że nia mło dzie żo wej dru ży ny po -

żar ni czej na ro dzi ła się w gło wach dru hów
z OSP To po rów, kie dy za uwa ży li, że gdy uru -
cha mia się sy re na sy gna li zu ją ca wy jazd stra -

ża ków na miej sce zda rze nia, pod re mi zą za -
wsze po ja wia się za cie ka wio na gru pa mło -
dych lu dzi. A kie dy dru ho wie wra ca li z ak cji,
mło dzież za wsze go to wa by ła po móc. Wiel -
ką ra do ścią by ła dla nich moż li wość zwi -
nięcia od cin ka czy uczest nic twa, na wet
bier ne go, w kon ser wa cji i uzu peł nie niu
sprzę tu. Za pał mło dych to po ro wian skło nił
dru hów do pod ję cia od po wied nich kro ków. 

Re ali za cja mi sji człon ków OSP roz po czę -
ła się pre lek cją za chę ca ją cą do wstą pie nia
w sze re gi MDP, wy gło szo ną przy oka zji wi -
zy ty edu ka cyj nej do ty czą cej wy pa la nia traw.
Już po spo tka niu chęć przy łą cze nia się
do dru ży ny wy ra zi ło wie le mło dych en tu zja -
stów po żar nic twa. Na stęp nym kro kiem by -
ła wi zy ta na ze bra niu z ro dzi ca mi w szko le
pod sta wo wej – dru ho wie prze pro wa dzi li
roz mo wy z opie ku na mi dzie ci i przed sta wi li
rocz ny pro gram pra cy dy dak tycz nej. Pod -
czas ze bra nia dwa dzie ścia czte ry oso by wy -
peł ni ły de kla ra cję człon kow ską dla swo ich
po ciech. Ty dzień póź niej od by ła się pierw -
sza zbiór ka szko le nio wa, na któ rej zja wi ło się
fi nal nie trzy dzie ścio ro dwo je za in te re so wa -

nych. W ro lę na uczy cie li wcie li li się dru ho -
wie – star si ko le dzy, z do świad cze niem
w służ bie, chęt ni, by po dzie lić się wie dzą
i umie jęt no ścia mi z mło dym na ryb kiem. 

Na po cząt ku za ję cia obej mo wa ły przede
wszyst kim pod sta wy musz try. Mło dzi stra ża -
cy opa no wa li je na wy so kim po zio mie, co
moż na za uwa żyć pod czas róż nych uro czy -
sto ści i w ich za cho wa niu wo bec prze ło żo -
nych. 

Pierw szym za da niem, któ re otrzy ma ła
dru ży na, by ło stwo rze nie tek stu pio sen ki
do ty czą cej stra ży po żar nej oraz MDP. O wy -
ko na niu za da nia za mel do wa no już na ko lej -
nej zbiór ce, co po ka zu je, że speł nił się za mysł
pro wa dzą cych za ję cia – zin te gro wa nie zróż -
ni co wa nej wie ko wo gru py. Ma sze ro wa nie
z pio sen ką na ustach łą czy ło na ukę i za ba -
wę. Me to da prze ka zy wa nia wie dzy za po -
mo cą atrak cyj nych dla dzie ci za dań spra-
w dza się w pra cy z dziec kiem w stu pro cen -
tach. 

Hi tem pod czas pierw szych zbió rek oka -
zał się po dział na plu to ny i wy bór sze fów po -
szcze gól nych sek cji oraz sze fa ca łej dru ży ny.
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

DO RO TA GO MÓŁ KA Dru ̋ y na

en tu zja stów
Jak przyciągnąć młodzież do straży pożarnej? Jak wykorzystać jej

naturalny zapał do działania, by wspólne przedsięwzięcia zaowocowały
przyswojeniem cennej wiedzy, a co najważniejsze – istotnych wartości?
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Od te go mo men tu do wód cy sek cji na każ -
dym ko lej nym spo tka niu mie li po dać licz bę
obec nych człon ków ze spo łów i mel do wa li
pro wa dzą ce mu za ję cia o go to wo ści do roz -
po czę cia za jęć. 

Waż na chwi la
Klu czo wym sym bo licz nym mo men tem

w dzia łal no ści no wo po wsta łej gru py by ła
uro czy stość ślu bo wa nia i pa so wa nia mło -
dych to po ro wian na człon ków Mło dzie żo -
wej Dru ży ny Po żar ni czej. Uro czy stość prze-
bie ga ła we dług ce re mo nia łu. Mło dzież
i dzie ci w obec no ści przed sta wi cie li lo kal -
nych struk tur PSP, OSP, sa mo rzą du i szko ły,
a tak że swo ich bli skich po wtó rzy li ro tę ślu -
bo wa nia od czy ta ną przez st. ogn. w st. sp.
Wal de ma ra Dzi miń skie go, na czel ni ka OSP
w To po ro wie. Po ślu bo wa niu od by ło się pa -
so wa nie na stra ża ków Mło dzie żo wej Dru ży -
ny Po żar ni czej. Ko men dant po wia to wy PSP
w Świe bo dzi nie st. kpt. Ma riusz Wój cik,
w asy ście se kre ta rza ZOP OSP dh. Je rze go
Wrze śnia i wój ta gmi ny Ła gów Cze sła wa Kal -
bar czy ka, do ko nał ak tu pa so wa nia za by-
t ko wą prą dow ni cą. Po za koń czo nej uro czy -
sto ści świe żo upie cze ni stra ża cy pre zen to -
wa li ele men ty sztu ki po żar ni czej swo im
młod szym ko le gom i ro dzi com na fe sty nie
zor ga ni zo wa nym z oka zji Dnia Dziec ka. 

Ślu bo wa nie i otrzy ma nie le gi ty ma cji
MDP oka za ło się bar dzo waż nym wy da rze -
niem w ży ciu człon ków dru ży ny. Ich za cho -
wa nie w tam tej chwi li i póź niej po ka zu je, że
wzię li so bie sło wa ro ty ślu bo wa nia do ser -
ca, a war to ści, któ re wy ra ża ją, przy ję li
w peł ni. Ta waż na chwi la skło ni ła ich do
jesz cze ak tyw niej sze go dzia ła nia i pra cy na
rzecz MDP. 

W krót kim cza sie po ślu bo wa niu za czę to
przy go to wa nia do po wia to wych za wo dów
spor to wo -po żar ni czych. Pra ca na tre nin -
gach, or ga ni zo wa nych przez star szych ko le -
gów z OSP, przy czy ni ła się do zdo by cia przez
przed sta wi cie li dru ży ny z To po ro wa trze cie -
go miej sca w kla sy fi ka cji ogól nej MDP w po -
wie cie świe bo dziń skim oraz wy róż nie nia
za bar dzo do brze prze pro wa dzo ną musz trę.
Za wod ni ków wspa nia le do pin go wa li po zo -
sta li człon ko wie dru ży ny, do da jąc swo im ko -
le gom ener gii do dal szych zma gań.

Ta sy tu acja po ka za ła wier ność mło dych
dru hów za sa dzie „Je den za wszyst kich,
wszy scy za jed ne go”. Wi dać ją rów nież
na zbiór kach czy pod czas in nych dzia łań
zor ga ni zo wa nych. Wró ży to do brze na przy -
szłość – mi mo że dzie ci i mło dzież czę sto

ma ją w ży ciu szkol nym i ró wie śni czym
do czy nie nia z ry wa li za cją, nie ob ce jest im
wza jem ne wspar cie i po czu cie jed no ści. 

Dru ho wie z MDP z ocho tą bio rą udział
rów nież w in nych uro czy sto ściach, ta kich jak
Dzień Fla gi RP, Świę to Kon sty tu cji 3 Ma ja czy
Dzień Stra ża ka. Z en tu zja zmem uczest ni czy li
w kon kur sie wie dzy oraz kon kur sie pla stycz -
nym, zwią za ny mi z ży ciem pa tro na stra ża -
ków św. Flo ria na, któ re przy czy ni ły się
do po sze rze nia wśród mło dzie ży wie dzy
na je go te mat.

Nie zwy kle waż ne jest za an ga żo wa nie ro -
dzi ców mło dych dru hów. Współ or ga ni zu ją
oni spo tka nia in te gra cyj ne, ak tyw nie uczest -
ni czą w przy go to wy wa nych dla nich i ich
dzie ci zbiór kach szko le nio wych. Pro wa dzą -
cy to po row ską MDP kie ru ją się w swo ich
dzia ła niach zasadą Ja nu sza Kor cza ka: by po -
znać dziec ko do koń ca, na le ży po znać je go
ro dzi ców, dla te go też chęt nie współ pra cu ją
z dru ha mi or ga ni zu ją cy mi dzia ła nia do ro -
słych człon ków OSP. Współ dzia ła nie łą czy
po ko le nia i jed no cze śnie bu du je po sta wę
go to wo ści do bez in te resow nej pra cy na
rzecz spo łe czeń stwa, co przy no si po zy tyw -
ne efek ty. 

Dzia łal ność mło dych dru hów
Obec nie Mło dzie żo wa Dru ży na Po żar ni -

cza w To po ro wie zrze sza 38 mło dych stra ża -
ków go to wych do zdo by wa nia wie dzy
i umie jęt no ści z za kre su ochro ny prze ciw po -
ża ro wej i po dej mo wa nia ko lej nych stra żac -
kich wy zwań. Wy ko nu ją róż ne za da nia
zwią za ne ty po wo z po żar nic twem. Po ja wia
się roz wi ja nie od cin ków wę żo wych, zwi ja nie
w krąg, spo so bem „alar mo wym” po ich
wcze śniej szym od wod nie niu, a w koń cu bu -
do wa li nii głów nej – od hy dran tu do roz dzie -
la cza, a tak że li nii ga śni czych za koń czo nych
prą dow ni ca mi, z ele men tem ry wa li za cji
mię dzy plu to no wej. Moż li wość wy pró bo wa -
nia sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych 
by ła dla mło dzie ży nie la da przy go dą
i wzmoc ni ła ich sza cu nek dla służ by stra ża -
ków. 

Każ de ko lej ne spo tka nia MDP przy czy -
nia ją się do po sze rze nia wie dzy w za kre sie
ochro ny prze ciw po ża ro wej i bez pie czeń -
stwa, roz wi ja ją ak tyw ność fi zycz ną uczest ni -
ków. Mło dzież kształ ci się rów nież z za kre su
pierw szej po mo cy przed me dycz nej. Człon -
ko wie MDP do wia du ją się, ja kie za gro że nia
mo gą wy stą pić w róż nych sy tu acjach ży cia
co dzien ne go, za ję cia uwraż li wia ją ich na
oso by po trze bu ją ce po mo cy, kształ tu ją

w nich bez in te re sow ność w dzia ła niu na
rzecz dru gie go czło wie ka. 

Mło dzi dru ho wie z To po ro wa wzię li już
udział w swo im pierw szym obo zie dla mło -
dzie żo wych dru żyn po żar ni czych pod ha -
słem „Za pan brat z pierw szą po mo cą”, któ ry
w tym ro ku od był się w Nie su li cach ko ło
Świe bo dzi na. Zdo by ta wie dza i do świad cze -
nie po zwo li ły im uczyć swo ich ró wie śni ków
pod staw kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
In struk taż od by wał się pod czuj nym okiem
star szych ko le gów pod czas dni otwar tych
straż ni cy w To po ro wie.

Bar dzo waż nym ele men tem stra żac kiej
edu ka cji są spo tka nia z funk cjo na riu sza mi
PSP. Ich pre lek cji, opo wie ści na te mat służ by
w sze re gach PSP mło dzież słu cha z wiel kim
za in te re so wa niem, za da jąc mnó stwo py tań.
Pierw sza, za pla no wa na na go dzi nę wi zy ta 
st. kpt. Da riu sza Ka łuż ne go prze ro dzi ła się
w trzy go dzin ne war to ścio we dla obu stron
spo tka nie. 

Dla osób, któ re po wo ła ły dru ży nę do ży -
cia, wie le zna czy za an ga żo wa nie pod opiecz -
nych w jej dzia łal ność, nie tyl ko sta tu to wą,.
Przy kła da ją rów nież wiel ką wa gę do kwe stii
zwią za nych z war to ścia mi i tra dy cją stra żac -
ką. Ich ma rze niem jest ich zo ba cze nie któ re -
goś z pod opiecz nych stra ża ków w mun -
du rze stra żac kim. Waż ne jest dla nich rów -
nież zna le zie nie swo ich na stęp ców – osób,
któ re przej mą pa łecz kę i po pro wa dzą Mło -
dzie żo wą Dru ży nę Po żar ni czą w To po ro wie,
za ra ża jąc in nych stra żac ką pa sją. 

Przed dru ży ną jesz cze wie le za dań
do zre ali zo wa nia. W naj bliż szym cza sie mię -
dzy in ny mi warsz ta ty me to dycz no -te ma -
tycz ne, dzię ki któ rym moż li we bę dzie
spraw dze nie i utrwa le nie wia do mo ści
i umie jęt no ści człon ków MDP. W pla nach jest
rów nież wi zy ta w JRG KP PSP w Świe bo dzi -
nie, by mło dzi dru ho wie mo gli do wie dzieć
się wię cej o pro ce sie spa la nia, po ża rach i za -
po bie ga niu im, a tak że spe cy fi ce służ by.

W przy wo ła nych na po cząt ku sło wach
Be nia mi na Fran kli na za war ty jest klucz, któ -
ry pro wa dzi do osią gnię cia za mie rzo nych
ce lów po wo ła nia MDP w To po ro wie. Na uka
przez dzia ła nie, na uka przez za ba wę da je
efek ty, któ re wi docz ne są już po tak krót kim
cza sie funk cjo no wa nia dru ży ny. 

st. str. Dorota Gomółka pełni słu˝b´
w OÊrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie
Wielkopolskim z siedzibà w Âwiebodzinie,

jest równie˝ stra˝akiem-ratownikiem
i opiekunem MDP OSP w Toporowie
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o bie ty w stra ży po żar nej nie są wy -
jąt kiem. Obec nie sta tus funk cjo-
na riu sza po żar nic twa Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej ma 1185 ko biet [1]. Część
z nich to mat ki, część pla nu je po tom stwo
w przy szło ści. W ja ki spo sób mo gą po go -
dzić sfe rę ro dzin ną i za wo do wą? 

Nie gdyś ta kie py ta nie w ogó le nie pa da -
ło. Do naj waż niej szych obo wiąz ków ko biet
na le ża ła opie ka nad dzieć mi. To męż czy zna
za ra biał na utrzy ma nie ro dzi ny. Na sku tek
licz nych zmian kul tu ro wych i go spo dar -
czych ten mo del od szedł w nie pa mięć.
Wpraw dzie ko bie ta na dal w du żym stop niu
od po wia da za dom i dzie ci, ale ro dzi ce dzie -
lą obo wiąz ki do mo we mię dzy sie bie. 
Wy ni ka to głów nie z ak tyw no ści za wo do wej

ko biet. Na dal jed nak ro la mat ki jest cha rak -
te ry zo wa na przez pry zmat po sta wy wo bec
dziec ka, kon cen tru ją cej się na za da niach
wpi sa nych w tę ro lę [2].

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ko bie ty w mun-
du rach to prze ła ma nie ste reo ty pów. Jed nak
de cy du jąc się na by cie stra ża ka mi, nie li czą
na lep sze trak to wa nie. Wie dzą, że wy bra ły
trud ną, od po wie dzial ną i peł ną wy rze czeń
pro fe sję. Jed no cze śnie są świa do me te go,
jak waż na w ży ciu po tom stwa jest ro la mat -
ki, dla te go cza sem te, któ re ją pla nu ją, ma ją
wąt pli wo ści, czy po do ła ją obu wy zwa niom.
Nie słusz nie. Po ni żej po sta ra my się wy ka zać,
że w świe tle ak tu al nych re gu la cji praw nych
moż na być stra ża kiem i mat ką bez szko dy
dla służ by i ży cia pry wat ne go. 

Sto sow nie do tre ści art. 69 ust. 1 usta wy
o PSP [3] do stra ża ków od no szą się prze pi -
sy usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks
pra cy, do ty czą ce upraw nień pra cow ni ków
zwią za nych z ro dzi ciel stwem, je że li prze pi -
sy ni niej szej usta wy nie sta no wią ina czej.
Na tej pod sta wie ko bie ta stra żak spo dzie -
wa ją ca się lub wy cho wu ją ca dziec ko ma
pra wo do wie lu przy wi le jów zwią za nych
z ro dzi ciel stwem. 

Wa run ki służ by ko bie ty 
w cią ży
Ko bie ty w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

peł nią służ bę na róż nych sta no wi skach, bio -
rą na wet bez po śred ni udział w ak cjach ra -
tow ni czo -ga śni czych. Czy za tem cią ża au to-
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ma tycz nie ozna cza zwol nie nie le kar skie?
Oczy wi ście każ dy przy pa dek na le ży trak to -
wać in dy wi du al nie, na to miast war to bli żej
przyj rzeć się ogól nym za sa dom re gu lu ją -
cym tę kwe stię. Z pew no ścią roz wią za nia
praw ne są ko rzyst ne dla ko biet, któ re przez
czas cią ży na dal chcą wy ko ny wać obo wiąz -
ki służ bo we. 

Za ak cen to wa nia wy ma ga fakt, że nie ist -
nie je prze pis praw ny, któ ry na kła dał by
na ko bie tę obo wią zek po in for mo wa nia
prze ło żo ne go o jej od mien nym sta nie. Nie -
mniej jed nak dla bez pie czeń stwa swo je go
i dziec ka do brze jest zro bić to moż li wie
wcze śnie. Co wię cej, od ta kiej in for ma cji,
do sta tecz nie udo ku men to wa nej (np. za -
świad cze nie le kar skie stwier dza ją ce cią żę),
za le ży moż li wość sko rzy sta nia z upraw nień
przy słu gu ją cych ko bie cie w cią ży. 

Ja kie za tem przy wi le je przy słu gu ją
ko bie cie w cią ży? Na le żą do nich:
� zwięk szo na ochro na sto sun ku służ bo -
we go,
� nie wy ko ny wa nie prac uciąż li wych, nie -
bez piecz nych lub szko dli wych dla zdro wia,
któ re bez po śred nio mo gą mieć wpływ
na zdro wie lub prze bieg cią ży,
� zwol nie nie z wy ko ny wa nia obo wiąz ków
służ bo wych na zle co ne ba da nia le kar skie
zwią za ne z cią żą bez ko niecz no ści wy ko rzy -
sty wa nia urlo pu wy po czyn ko we go, z za -
cho wa niem upo sa że nia,
� nie wy ko ny wa nie obo wiąz ków służ bo -
wych w go dzi nach nad licz bo wych i w po -
rze noc nej.

Z ja kich urlo pów mo że sko rzy stać ko -
bie ta w związ ku z uro dze niem dziec ka?
Oto one:
� urlop ma cie rzyń ski,
� urlop na wa run kach urlo pu ma cie rzyń -
skie go,
� urlop ro dzi ciel ski,
� urlop wy cho waw czy.

Przy wi le je ko bie ty w cią ży
Wa run ki re ali za cji obo wiąz ków służ bo -

wych ko biet cię żar nych są okre ślo ne przez
prze pi sy pra wa. Przede wszyst kim nie mo -
gą one wy ko ny wać prac uciąż li wych, nie -
bez piecz nych lub szko dli wych, któ re
wpły nę ły by nie ko rzyst nie na ich zdro wie
lub prze bieg cią ży. Po nad to nie mo gą peł -
nić służ by w noc nej po rze, czy li mię -
dzy 21.00 a 7.00. Do ty czy to rów nież
nie dziel i świąt [4]. To du że uła twie nie dla
ko bie ty w cią ży, da ją ce jej po czu cie kom -
for tu. 

Spe cy fi ka służ by po wo du je, że bez po -
śred ni prze ło żo ny mu si do sto so wać go dzi -
ny ak tyw no ści za wo do wej cię żar nej ko bie ty
do jej po trzeb i moż li wo ści. Gdy obo wiąz ki
służ bo we zwią za ne są z nad mier nym wy sił -
kiem fi zycz nym al bo uciąż li wy mi wa run-
ka mi (np. obec no ścią che mi ka liów, tok sy-
cz nych środ ków, wy so ką tem pe ra tu rą, ko -
niecz no ścią prze no sze nia cię ża rów itp.),
prze ło żo ny nie po wi nien po zwo lić, by przy -
szła mat ka wy ko ny wa ła swo je za da nia. Za -
le ca na jest wów czas zmia na wa run ków jej
służ by. Je śli nie jest to moż li we, ko bie ta po -
win na zo stać prze nie sio na na in ne sta no -
wi sko, nie za gra ża ją ce jej zdro wiu i cią ży.
Do pie ro gdy i to roz wią za nie oka że się nie -
re al ne, po win na zo stać zwol nio na z wy ko -
ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych z za cho -
wa niem pra wa do upo sa że nia. Nad mie nić
jed nak na le ży, że przy szła mat ka po win -
na po zo sta wać pod sta łym nad zo rem le ka -
rza, do któ re go na le ży pod ję cie de cy zji
o ewen tu al nym zwol nie niu le kar skim. Je śli
za tem ze wzglę dów zdro wot nych peł nie nie
służ by nie jest wska za ne, le karz mo że wy -
sta wić ko bie cie w cią ży zwol nie nie le kar -
skie. 

Bez po śred ni prze ło żo ny jest zo bo wią za -
ny rów nież udzie lić cię żar nej ko bie cie zgo -
dy na uda nie się na zle co ne przez le ka rza
ba da nia le kar skie prze pro wa dza ne w związ -
ku z cią żą, o ile nie ma moż li wo ści wy ko na -
nia ich po za go dzi na mi służ by. Za cho wu je
ona w tym cza sie peł ne pra wo do upo sa że -
nia. 

Jed nym z istot niej szych upraw nień przy -
słu gu ją cych ko bie cie w cią ży bę dą cej stra -
ża kiem jest ochro na przed wy da le niem ze
służ by. Za zna cze nia wy ma ga, że do ty czy to
tak że ko biet prze by wa ją cych na urlo pie ma -
cie rzyń skim i wy cho waw czym. Ochro na ta
nie ma jed nak cha rak te ru bez względ ne go.
Mo gą bo wiem za ist nieć sy tu acje, w któ rych
funk cjo na riusz ka zo sta nie wy da lo na ze
służ by. 

Pod sta wą do ta kie go dzia ła nia ze stro ny
prze ło żo ne go mo że być wy mie rze nie jej ka -
ry dys cy pli nar nej. Jest to naj su row sza ka ra,
za re zer wo wa na dla naj cięż szych prze wi -
nień służ bo wych. Ko lej na sy tu acja do ty czy
ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem za prze -
stęp stwo umyśl ne, ści ga ne z oskar że nia pu -
blicz ne go lub umyśl ne prze stęp stwo
skar bo we. 

Za kaz zwol nie nia ze służ by ko bie ty
w cią ży nie do ty czy przy pad ku li kwi da cji
jed nost ki al bo jej re or ga ni za cji po łą czo nej

ze zmniej sze niem ob sa dy eta to wej, je że li
prze nie sie nie funk cjo na riusz ki za jej zgo dą
do in nej jed nost ki lub na in ne sta no wi sko
nie jest moż li we. Sto sow nie do prze pi su
art. 69 ust. 2 usta wy o PSP stra ża ko wi zwol -
nio ne mu ze służ by na tej pod sta wie
w okre sie cią ży przy słu gu je upo sa że nie
na ostatnio zaj mo wa nym sta no wi sku służ -
bo wym do koń ca okre su cią ży. Po dob ne
za sa dy obo wią zu ją w przy pad ku zwol nie -
nia stra ża ka ze służ by na tej pod sta wie
w cza sie urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu
na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go lub
urlo pu ro dzi ciel skie go, z tym, że upo sa że -
nie przy słu gu je wów czas do koń ca trwa nia
urlo pu, w trak cie któ re go na stą pi ło zwol -
nie nie. 

Urlop ma cie rzyń ski
Urlop ma cie rzyń ski jest obo wiąz ko wy,

a je go wy miar za le ży od licz by dzie ci uro -
dzo nych pod czas jed ne go po ro du. W przy -
pad ku uro dze nia jed ne go dziec ka wy no si
on 20 ty go dni. Gdy uro dzo ną się bliź nia ki,
je go wy miar wzra sta do 31 ty go dni. Ma ma
tro jacz ków sko rzy sta z 33 ty go dni urlo pu,
na to miast czwo racz ków – z 35 ty go dni.
Mak sy mal na dłu gość urlo pu ma cie rzyń skie -
go to 37 ty go dni i do ty czy mat ki, któ ra pod -
czas jed ne go po ro du uro dzi pię cio ro lub
wię cej dzie ci. 

W któ rym mo men cie ko bie ta mo że
z nie go sko rzy stać? Urlop ma cie rzyń ski roz -
po czy na się z mo cy pra wa od dnia po ro du.
Ozna cza to brak po trze by skła da nia ja kie -
go kol wiek wnio sku o je go udzie le nie. Do -
pusz czal ne jest wy ko rzy sta nie nie wię cej
niż 6 ty go dni urlo pu przed po ro dem. Je że li
ko bie ta sko rzy sta z te go pra wa, to po po ro -
dzie przy słu gu je jej po zo sta ła część urlo-
pu ma cie rzyń skie go nie wy ko rzy sta ne go
przed po ro dem, aż do wy czer pa nia peł ne -
go wy mia ru. W tym ce lu in for mu je bez po -
śred nie go prze ło żo ne go o pla no wa nym
ter mi nie po ro du (za sad ni czo w do wol nej
for mie, np. pi sem nie, e -ma ilo wo czy te le fo -
nicz nie). Za le ca się jed nak for mę pi sem ną
i do łą cze nie za świad cze nia le kar skie go
o pla no wa nym ter mi nie po ro du, gdyż jest
ono nie zbęd ne do wy pła ty za sił ku ma cie -
rzyń skie go. 

Przy kład: Ko bie ta spo dzie wa ją ca się jed -
ne go dziec ka wy ko rzy sta ła przed po ro dem
czte ry ty go dnie urlo pu ma cie rzyń skie go.
Tym sa mym od dnia uro dze nia dziec ka po -
zo sta ło jej do wy ko rzy sta nia 16 ty go dni. Je -
że li nie sko rzy sta z przed po ro do wej czę ści
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urlo pu ma cie rzyń skie go, to je go pierw szym
dniem bę dzie dzień po ro du.

Sko ro prze pi sy praw ne nie prze wi du ją
obo wiąz ku skła da nia wnio sku o udzie le nie
urlo pu ma cie rzyń skie go, po zo sta je py ta nie
o źró dło wie dzy prze ło żo ne go o da cie uro -
dze nia dziec ka. Kie dy i jak po in for mo wać
prze ło żo ne go o uro dze niu dziec ka? Co do
za sa dy, jak naj wcze śniej na le ży przed sta wić
mu skró co ny akt uro dze nia, aby wie dział,
od kie dy na le ży li czyć urlop ma cie rzyń ski. 

Za zna cze nia wy ma ga fakt, że ko bie ta nie
mo że zrzec się pra wa do urlo pu ma cie rzyń -
skie go. Nie ma jed nak obo wiąz ku wy ko rzy -
sta nia go w ca ło ści. Mu si od być co naj-
mniej 14 ty go dni urlo pu. W ja kich przy -
padkach mo że za tem zre zy gno wać z je go
czę ści? Ta ka sy tu acja do ty czy dwóch przy -
pad ków. Po wy ko rzy sta niu 14 ty go dni z ca -
łej pu li przy słu gu ją ce go wy mia ru urlo pu
ma cie rzyń skie go ko bie ta mo że zrzec się po -
zo sta łej czę ści na rzecz oj ca dziec ka [5].
Wów czas zgła sza ten fakt swo je mu prze ło -
żo ne mu – nie póź niej niż na 7 dni przed po -
wro tem do peł nie nia obo wiąz ków służ -
bo wych. Je śli oj ciec nie mo że bądź nie chce
prze jąć urlo pu ma cie rzyń skie go, wów czas
ko bie ta mu si wy ko rzy stać ca łą je go pu lę. 

Dru gi przy pa dek do ty czy tyl ko ko bie ty,
któ ra le gi ty mu je się orze cze niem o nie zdol -
no ści do sa mo dziel nej eg zy sten cji. Urlop
w ta kim przy pad ku mo że prze jąć nie tyl ko
oj ciec dziec ka, ale tak że in ny czło nek ro dzi -
ny (np. bab cia, dzia dek) ma ją cy sta tus pra -
cow ni ka. W ta kim przy pad ku wy star cza ją ce
jest wy ko rzy sta nie przez mat kę dziec ka
ośmiu ty go dni urlo pu ma cie rzyń skie go.

Urlop na wa run kach urlo pu
ma cie rzyń skie go
W nie któ rych przy pad kach usta wo daw -

ca prze wi du je moż li wość sko rzy sta nia
z urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń -
skie go. Do na by cia te go pra wa ko niecz ne
jest przy ję cie dziec ka na wy cho wa nie
i wszczę cie pro ce du ry ad op cyj nej (wy star -
cza ją ce jest wy stą pie nie do są du opie kuń -
cze go z wnio skiem o przy spo so bie nie
dziec ka). Pra wo do urlo pu przy słu gu je nie
dłu żej niż do ukoń cze nia przez dziec ko
7. ro ku ży cia lub nie dłu żej niż do ukoń cze -
nia przez nie 10. ro ku ży cia (w przy pad ku
dziec ka, wo bec któ re go pod ję to de cy zję
o od ro cze niu obo wiąz ku szkol ne go).
Po osią gnię ciu przez nie po wyż sze go wie ku
urlop ten prze pa da. Jed nak je że li dziec ko
zo sta nie przy ję te na wy cho wa nie na krót ko

przed ukoń cze niem 7. ro ku ży cia, a wy ko -
rzy sta nie peł ne go urlo pu nie bę dzie moż li -
we, to ro dzic i tak ma za gwa ran to wa ne
dzie więć ty go dni urlo pu, na wet gdy by ja ka -
kol wiek część przy pa da ła po siód mych uro -
dzi nach dziec ka [6].

Urlop ro dzi ciel ski
Bez po śred nio po wy ko rzy sta niu peł nej

pu li urlo pu ma cie rzyń skie go ko bie ta ma
pra wo sko rzy stać z urlo pu ro dzi ciel skie go
w ter mi nie do koń ca ro ku ka len da rzo we go,
w któ rym dziec ko skoń czy 6 lat. W prze ci -
wień stwie do urlo pu ma cie rzyń skie go ma
on cha rak ter do bro wol ny. Przy słu gu je za -
rów no mat ce, jak i oj cu dziec ka. Mat ka
dziec ka mo że sko rzy stać z nie go sa ma, jed -
no cze śnie z oj cem dziec ka lub nie wy ko rzy -
sty wać go wca le. War to jed nak pa mię tać,
jak roz kła da się wy miar urlo pu w po szcze -
gól nych kon fi gu ra cjach oraz w któ rym mo -
men cie zło żyć wnio sek o je go udzie le nie. 

Urlop ro dzi ciel ski wy no si od po wied -
nio 32 ty go dnie (uro dze nie jed ne go dziec -
ka pod czas jed ne go po ro du), 34 ty go dnie
(uro dze nie wię cej niż jed ne go dziec ka pod -
czas jed ne go po ro du) lub 29 ty go dni (ad -
op cja dziec ka). Moż na go wy ko rzy stać
jed no ra zo wo w peł nym wy mia rze bądź po -
dzie lić na kil ka czę ści. W przy pad ku wy bo -
ru tej ostat niej opcji na le ży pa mię tać, że
prze pi sy do pusz cza ją moż li wość wy ko rzy -
sta nia go mak sy mal nie w czte rech czę -
ściach. Jed na z nich po win na przy pa dać
bez po śred nio po urlo pie ma cie rzyń skim. 

Z urlo pu ro dzi ciel skie go mo gą sko rzy -
stać jed no cze śnie obo je ro dzi ce dziec ka,
przy czym wy miar te go urlo pu ob li cza się
łącz nie. 

Przy kład: Ro dzi ce dziec ka pod ję li de cy -
zję o ko rzy sta niu z urlo pu ro dzi ciel skie go
w tym sa mym cza sie. Je go łącz ny wy miar
nie mo że prze kro czyć 32 ty go dni. Za tem je -
śli jed no cze śnie bę dą prze by wać na urlo pie
ro dzi ciel skim, w prak ty ce bę dą opie ko wa li
się swo im ma leń stwem dwa ra zy kró cej.
Fak tycz ny okres opie ki nad dziec kiem wy -
nie sie wów czas w rze czy wi sto ści 16 ty go -
dni. Sko rzy sta nie z urlo pu ro dzi ciel skie go
po je dyn czo przez każ de go z ro dzi ców jest
lep szym roz wią za niem, je śli chcą oni za -
pew nić dziec ku swo ją opie kę przez dłuż szy
czas. 

Udzie le nie urlo pu ro dzi ciel skie go jest
uza leż nio ne od zło że nia wnio sku przez oso -
bę upraw nio ną. Mo że to na stą pić na dwa
spo so by. Pierw szy to zło że nie od ręb nych

wnio sków w ter mi nie nie krót szym niż
21 dni przed roz po czę ciem ko rzy sta nia
z urlo pu lub je go czę ści. Od po wied nie pi -
smo mo że przed ło żyć za rów no mat ka, jak
i oj ciec dziec ka. 

Dru gi przy pa dek to zło że nie jed ne go
wnio sku w przed mio cie udzie le nia tzw. dłu -
gie go urlo pu ro dzi ciel skie go. Oso bą upraw -
nio ną do przed ło że nia jed ne go wnio sku
o udzie le nie urlo pu ro dzi ciel skie go w peł -
nym wy mia rze jest mat ka dziec ka. Po win -
na ona wy stą pić z nim nie póź niej niż 21 dni
po po ro dzie. 

Przy kład: Ko bie ta uro dzi ła dziec ko 7 czer-
w ca 2019 r. Za tem wnio sek o udzie le nie
urlo pu ro dzi ciel skie go w ca ło ści po win -
na by ła zło żyć u bez po śred nie go prze ło żo -
ne go naj póź niej 28 czerw ca 2019 r. 

Re zy gna cja z te go urlo pu jest moż li wa
w każ dej chwi li. Jed nak za sa dy zło że nia 
re zy gna cji i po wro tu do wy ko ny wa nia 
obo wiąz ków służ bo wych bę dą róż ne w za -
leż no ści od try bu udzie le nia urlo pu. Je że li
mat ka dziec ka zło ży ła wnio sek o dłu gi urlop
ro dzi ciel ski, to re zy gna cja z nie go po win -
na na stą pić nie póź niej niż 21 dni przed
pla no wa nym po wro tem do służ by. Bez po -
śred ni prze ło żo ny jest zo bo wią za ny
uwzględ nić ta ki wnio sek, jest on bo wiem
dla nie go wią żą cy. Z ko lei w przy pad ku skła -
da nia od ręb nych wnio sków przez mat kę
lub oj ca dziec ka ko bie ta mo że po wró cić
do służ by w do wol nym cza sie, jed nak bez -
po śred ni prze ło żo ny mo że nie wy ra zić na to
zgo dy. 

Urlop wy cho waw czy
Ko bie ta ma ją ca co naj mniej sze ścio mie -

sięcz ny staż pra cy (do li cza się tak że za trud -
nie nie u in nych pra co daw ców) mo że
wy ko rzy stać urlop wy cho waw czy w ce lu
spra wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec -
kiem. Je go wy miar wy no si mak sy mal nie
36 mie się cy. Te go ro dza ju urlop moż na wy -
ko rzy stać do za koń cze nia ro ku ka len da rzo -
we go, w któ rym dziec ko skoń czy 6 lat. 

Przy kład: Ko bie ta uro dzi ła dziec ko 5 ma -
ja 2019 r. Urlop wy cho waw czy mo że za tem
wy ko rzy stać do 31 grud nia 2025 r. 

Wa run kiem for mal nym udzie le nia urlo -
pu jest zło że nie pi sem ne go wnio sku w ter -
mi nie nie krót szym niż 21 dni przed roz -
po czę ciem ko rzy sta nia z nie go, z do łą czo -
ny mi sto sow ny mi do ku men ta mi [7]. Wnio -
sek ta ki jest wią żą cy dla prze ło żo ne go.
W ra zie nie do trzy ma nia te go ter mi nu przez
oso bę wnio sku ją cą urlo pu udzie la się nie
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póź niej niż z upły wem 21 dni od dnia je go
zło że nia. Ozna cza to, że bez po śred ni prze -
ło żo ny nie jest zwią za ny ter mi nem roz po -
czę cia urlo pu, ja ki zo stał wska za ny we
wnio sku. Nie mniej jed nak ma obo wią zek
udzie lić go w ter mi nie 21 dni od dnia wy stą -
pie nia przez ko bie tę z wnio skiem. 

Usta wo daw ca da je moż li wość cof nię cia
ta kie go wnio sku. Za strze ga jed nak, że pi -
sem ne oświad cze nie w tej spra wie na le ży
zło żyć nie póź niej niż na 7 dni przed ter mi -
nem roz po czę cia urlo pu wy cho waw cze go.
Na le ży za zna czyć, że nie sku tecz ne bę dzie
zło że nie bądź cof nię cie wnio sku za po śred -
nic twem fak su lub e -ma ila. 

Urlop wy cho waw czy jest bez płat ny
i mo że być udzie lo ny mak sy mal nie w pię -
ciu czę ściach. Nie mu szą one być jed nak
wy ko rzy sty wa ne bez po śred nio jed na po
dru giej. Co wię cej, prze pi sy praw ne nie okre -
śla ją mi ni mal nej lub mak sy mal nej dłu go ści
po je dyn czej czę ści ta kie go urlo pu.
W związ ku z tym ko bie ta mo że swo bod nie
zde cy do wać, na jak du że frag men ty po -
dzie li przy słu gu ją cy jej urlop wy cho waw -
czy. Po winna jed nak pa mię tać, że przy -
naj mniej je den mie siąc z przy słu gu ją cej pu -
li mu si wy ko rzy stać oj ciec dziec ka. Je śli te -
go nie uczy ni, mie siąc ten prze pad nie,
a ko bie ta bę dzie mo gła wy ko rzy stać mak -
sy mal nie 35 mie się cy. Oczy wi ście od tej za -
sa dy ist nie ją wy jąt ki. Są to sy tu acje, gdy
oj ciec dziec ka nie ży je, nie ma wła dzy ro -
dzi ciel skiej, zo stał jej po zba wio ny lub zo sta -
ła mu ona ogra ni czo na bądź za wie szo na,
a tak że w sy tu acji, gdy dziec ko po zo sta je
tyl ko pod opie ką mat ki. 

Sto sow nie do tre ści prze pi su art. 69 § 4
usta wy o PSP stra żak nie ma pra wa do zło -
że nia wnio sku o ob ni że nie wy mia ru cza su
służ by w okre sie, w któ rym mógł by ko rzy -
stać z urlo pu wy cho waw cze go. W tej kwe -
stii usta wo daw ca za wę ża upraw nie nia tej
gru py za wo do wej w sto sun ku do tych, ja kie
przy słu gu ją pra cow ni kom na za sa dach
ogól nych okre ślo nych w Ko dek sie pra cy. 

Jak po wi nien wy glą dać po wrót ko bie ty
do służ by po urlo pie wy cho waw czym? Bez -
po śred ni prze ło żo ny przy wra ca funk cjo na -
riusz kę na sta no wi sko zaj mo wa ne przed
urlo pem. Je że li nie ma ta kiej moż li wo ści,
po wi nien jej za pro po no wać sta no wi sko
rów no rzęd ne do po przed nio zaj mo wa ne go
lub in ne od po wia da ją ce jej kwa li fi ka cjom.
W orzecz nic twie wska zu je się, że rów no -
rzęd ność sta no wi ska służ bo we go nie 
ozna cza toż sa mo ści ze sta no wi skiem

poprzed nio zaj mo wa nym. Rów norzęd ny
ozna cza: ma ją cy ta ką sa mą war tość, ja kość,
ta ki sam pod wzglę dem war to ści, bę dą cy
na tym sa mym po zio mie. Bę dą to za tem ta -
kie sta no wi ska, któ re ma ją ta kie sa me ele -
men ty skła do we (sto pień eta to wy, pa ra -
me try upo sa że nia), co nie ozna cza ta kich sa -
mych obo wiąz ków czy też cza su służ by, jak
rów nież cza su do jaz du do miej sca peł nie nia
służ by [8]. 

Pod kre śla się rów nież od ręb ność sto sun -
ku służ bo we go od sto sun ku pra cy. Na czel -
ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny wie lo krot nie wska-
zy wał w od nie sie niu do służb mun du ro -
wych, że sto su nek służ bo wy nie jest sto sun -
kiem pra cy, pod kre śla jąc je go ad mi-
ni stra cyj no praw ny cha rak ter. Prze ło żo ny
w spra wach oso bo wych jed no stron nie
i wład czo kształ tu je je go istot ne skład ni ki.
Za tem rów nież de cy zja o prze nie sie niu
na in ne sta no wi sko po dej mo wa na jest w ta -
ki spo sób w ra mach uzna nia ad mi ni stra cyj -
ne go, przy czym sta no wi sko rów no rzęd ne
ozna cza sta no wi sko, któ re mu si cha rak te ry -
zo wać się: ta ki mi sa my mi pa ra me tra mi upo -
sa że nia za sad ni cze go, ta kim sa mym
ro dza jem, do dat kiem służ bo wym oraz ta -
kim sa mym stop niem eta to wym. Wszyst kie
te wa run ki po win ny być speł nio ne łącz nie
[9]. 

Przy wi le je zwią za ne z ro dzi -
ciel stwem po po wro cie służ by
By cie ma mą wią że się nie tyl ko z pra wem

do wska za nych po wy żej urlo pów. Prze pi sy
prze wi du ją bo wiem wie le in nych upraw -
nień i za ka zów. Po dob nie jak ko bie ta w cią -
ży, rów nież ko bie ta kar mią ca pier sią nie
mo że wy ko ny wać prac uciąż li wych, nie bez -
piecz nych lub szko dli wych, któ re mo gą
mieć nie ko rzyst ny wpływ na jej zdro wie lub
kar mie nie. Bę dą to za tem obo wiąz ki służ bo -
we zwią za ne z nad mier nym wy sił kiem fi -
zycz nym al bo uciąż li wy mi wa run ka mi
pra cy. 

Spe cy fi ka służ by po wo du je, że ko bie ty
opie ku ją cej się dziec kiem do 4 lat bez jej
zgo dy nie wy zna cza się do peł nie nia służ by
w po rze noc nej, w nie dzie le i świę ta. Ko bie -
ta mo że jed nak ta ką zgo dę wy ra zić. 

Mat ka stra żak kar mią ca dziec ko pier sią
ma pra wo do dwóch pół go dzin nych przerw
wli cza nych do cza su służ by. Gdy kar mi wię -
cej niż jed no dziec ko, prze rwy te wy no szą
po 45 min każ da. Ko bie ta mo że rów nież
wnio sko wać o udzie le nie przerw łącz nie.
W prak ty ce naj czę ściej bę dzie się to spro wa -

dza ło do wcze śniej sze go koń cze nia służ by
lub póź niej sze go jej roz po czę cia. Prze pi sy
nie wska zu ją mak sy mal ne go pro gu wie ku
dziec ka, od któ re go uza leż nio na jest prze -
rwa na kar mie nie. Gdy bez po śred ni prze ło -
żo ny po dej rze wa, że prze rwy nie są wła -
ści wie wy ko rzy sty wa ne, mo że za żą dać za -
świad cze nia le kar skie go po twier dza ją ce go
fakt ka mie nia dziec ka pier sią. 

Ko bie ta mo że sko rzy stać z do dat ko wych
dni wol nych od wy ko ny wa nia za dań służ -
bo wych. Wy miar te go zwol nie nia wy no si
16 godz. al bo 2 dni ro bo cze. Do ty czy to ro -
dzi ca wy cho wu ją ce go dziec ko do 14. ro ku
ży cia. Są to dni wol ne w ra mach tzw. opie ki
nad dziec kiem. Prze ło żo ny nie mo że od mó -
wić ich udzie le nia, a dni nie wy ko rzy sta ne
w da nym ro ku bez pow rot nie prze pa da ją. 

Wnio ski
Z po wyż szych roz wa żań wy ni ka, że moż -

li we jest po go dze nie służ by z ma cie rzyń -
stwem. Uro dze nie dziec ka nie ozna cza
za tem za ka zu fak tycz ne go peł nie nia służ by.
Usta wo daw ca na kła da je dy nie obo wią zek
wzię cia urlo pu ma cie rzyń skie go na okre ślo -
ny czas. 

Świa do me ko rzy sta nie z przy wi le jów
i upraw nień na leż nych ko bie cie spo dzie wa -
ją cej się dziec ka lub już je wy cho wu ją cej
w po łą cze niu z do brą or ga ni za cją mo że po -
zwo lić na po go dze nie służ by z obo wią-
z ka mi ro dzi ciel ski mi. Waż ne, aby do brze
wy ko rzy stać do stęp ne moż li wo ści i być za -
rów no szczę śli wą ma mą, jak i speł nio nym
stra ża kiem. 

Przy pi sy
[1] Da ne na dzień 30 czerw ca 2019 r. 
[2] M. Ma ciąg -Bud kow ska, T. Rze pa, Ja ka jest „ide al na mat -
ka”? Ro zu mie nie ro li mat ki przez współ cze sne ko bie ty, An na -
les UMCS 2017, sec. J, vol. XXX, s. 93-107. 
[3] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1499).
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 29 grud nia 2005 r. w spra wie peł nie nia służ -
by przez stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU
nr 266, poz. 2247 ze zm.).
[5] Zob. wię cej: A. So biń ska, D. Wit czak, Stra żak oj cem, Prze -
gląd Po żar ni czy 2019, nr 7, s. 46-48. 
[6] A. Paw łow ska -Lis, Zda niem Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
Pra ca i Za bez pie cze nie Spo łecz ne 2016, nr 8, s. 42-43.
[7] Roz po rzą dze nie mi ni stra ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo -
łecz nej z dnia 8 grud nia 2015 r. w spra wie wnio sków do ty -
czą cych upraw nień pra cow ni ków zwią za nych z ro dzi -
ciel stwem oraz do ku men tów do łą cza nych do ta kich wnio -
sków (DzU z 2015 r. poz. 2243).
[8] Por. wy rok WSA w Gli wi cach z dnia 28 wrze śnia 2016 r.,
sygn. akt IV SA/Gl 338/16, Lex nr 2141597.
[9] Por. wy rok NSA z dnia 17 stycz nia 2019 r., sygn.
akt I OSK 282/17, Lex nr 2625167.
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ań stwo wa Straż Po żar na dys po nu je
wie lo ma moż li wo ścia mi kształ to wa -
nia obo wiąz ków pod mio tów w za -

kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej. Obo -
wiąz ki te okre śla ne są przede wszyst kich
w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nych, wy da -
wa nych przez upraw nio ne ko men dy miej -
skie lub po wia to we PSP w po stę po wa niu
orze ka ją cym, unor mo wa nym w ko dek sie
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (t.j. DzU
z 2018 r. poz. 2096 ze zm., zwa nym da lej
k.p.a). Or ga ny PSP ope ru ją róż ny mi środ ka -
mi, by skło nić po szcze gól ne pod mio ty
do wy ko na nia sta no wio nych przez sie bie
in dy wi du al nych ak tów ad mi ni stra cyj nych
czy speł nie nia przez nie obo wiąz ków wy ni -
ka ją cych wprost z prze pi sów praw nych [1].
Re ali za cja na ka zów bądź prze strze ga nie za -
ka zów usta no wio nych przez PSP po le ga
na do pro wa dze niu do peł nej zgod no ści sy -
tu acji fak tycz nej z obo wią zu ją cy mi ak ta mi
praw ny mi – ten stan to naj waż niej szy cel
dzia łań ad mi ni stra cji pu blicz nej [2]. 

Pro wa dze nie po stę po wa nia eg ze ku cyj -
ne go, po le ga ją ce na za sto so wa niu przy -
mu su pań stwo we go, któ re go ce lem jest
wy eg ze kwo wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją -
cych z de cy zji ad mi ni stra cyj nych, nie mo że
od by wać się w spo sób do wol ny. Zin sty tu -
cjo na li zo wa na for ma przy mu su mu si być
sto so wa na we dług ści śle okre ślo ne go try -
bu po stę po wa nia [3]. W za kre sie re ali za cji
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z prze pi sów
ochro ny prze ciw po ża ro wej tryb ten re gu -
lu je przede wszyst kim usta wa o po stę po -
wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji
z dnia 17 czerw ca 1966 r. (t.j. DzU z 2018 r.

poz. 1314), zwa na da lej u.p.e.a. Od po wied -
nie sto so wa nie na mo cy art. 18 u.p.e.a. znaj -
du ją rów nież prze pi sy ko dek su po stę po-
wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Ozna cza to, że
w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym sto su je my
prze pi sy k.p.a. m.in. w za kre sie li cze nia bie -
gu ter mi nów, kwe stii do rę czeń, oraz skład -
ni ków po sta no wień. Rów nież przy
czę ścio wym ure gu lo wa niu da nej in sty tu cji
praw nej w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
w ad mi ni stra cji moż li we jest uzu peł nie nie
tej re gu la cji przez do da nie (czy li nie ja ko
„do sztu ko wa nie”) nie któ rych ele men tów
nor my z prze pi sów KPA. 

Przed miot po stę po wa nia eg ze ku cyj ne -
go jest więc in ny niż przed miot po stę po wa -
nia roz po znaw cze go. W po stę po wa niu
eg ze ku cyj nym nie mo że za sad ni czo dojść
do kon kre ty za cji nor my praw nej pra wa ma -
te rial ne go i jej ewen tu al nej we ry fi ka cji.
Prze ja wem te go jest dys po zy cja nor my
art. 29 § 1 u.p.e.a., któ ra sta no wi, że or gan
eg ze ku cyj ny nie jest upraw nio ny do ba da -
nia za sad no ści i wy ma gal no ści obo wiąz ku
ob ję te go ty tu łem wy ko naw czym [4]. W to -
ku po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go nie moż -
na – co do za sa dy – pod no sić za rzu tów
me ry to rycz nych, wska zy wać np. na błęd ną
oce nę do wo dów przed sta wio nych w to ku
ad mi ni stra cyj ne go po stę po wa nia roz po -
znaw cze go. 

Pod mio ty po stę po wa nia 
eg ze ku cyj ne go
W po stę po wa niu eg ze ku cyj nym wy stę -

pu ją trzy pod sta wo we pod mio ty, do któ -
rych za li cza my or gan eg ze ku cyj ny, zo bo-

wią za ne go oraz wie rzy cie la. Speł nia ją one
róż ne funk cje. 

Zgod nie z de fi ni cją le gal ną za war tą
w art. 1a pkt 7 u.p.e.a. or ga nem eg ze ku cyj -
nym jest or gan upraw nio ny do sto so wa nia
w ca ło ści lub w czę ści okre ślo nych w usta -
wie środ ków słu żą cych do pro wa dze niu
do wy ko na nia przez zo bo wią za nych ich
po win no ści oraz za bez pie cza nia wy ko na -
nia tych obo wiąz ków. Or gan eg ze ku cyj -
ny spra wu je funk cje wład cze, de cy du jąc
o prze bie gu, a tym sa mym o sku tecz no ści
re ali za cji obo wiąz ku do cho dzo ne go przez
pod miot, na rzecz któ re go eg ze ku cja się to -
czy. Or gan ten jest upo waż nio ny do wy ko -
ny wa nia ty tu łów wy ko naw czych za po mo-
cą przy mu su pań stwo we go [4]. 

Zgod nie z art. 20 § 1 ust. 4 u.p.e.a. or ga -
nem eg ze ku cyj nym w za kre sie eg ze ku cji
ad mi ni stra cyj nej obo wiąz ków o cha rak te -
rze nie pie nięż nym jest kie row nik po wia to -
wej służ by, in spek cji lub stra ży w od nie-
sie niu do obo wiąz ków wy ni ka ją cych z wy -
da wa nych w za kre sie swo jej wła ści wo ści
de cy zji i po sta no wień. Jak wy ni ka z po wyż -
sze go, or ga nem eg ze ku cyj nym w za kre sie
de cy zji wy da wa nych przez or ga ny PSP jest
ko men dant miej ski lub po wia to wy PSP.
W tym punk cie war to od nieść się do art. 23
§ 1 u.p.e.a., sta no wią ce go, że nad zór
nad eg ze ku cją ad mi ni stra cyj ną spra wu ją
or ga ny wyż sze go stop nia w sto sun ku
do or ga nów wła ści wych do wy ko ny wa nia
tej eg ze ku cji. Ar ty kuł 23 § 4 u.p.e.a. sta no -
wi z ko lei, że or ga ny spra wu ją ce nad zór są
jed no cze śnie or ga na mi od wo ław czy mi dla
po sta no wień wy da nych przez nad zo ro wa -
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ne or ga ny eg ze ku cyj ne oraz spra wu ją
kon tro lę nad prze strze ga niem w to ku
czyn no ści eg ze ku cyj nych prze pi sów
usta wy przez wie rzy cie li i nad zo ro -
wa ne or ga ny eg ze ku cyj ne. W przy -
pad ku PSP or ga na mi nad zo-
ru ją cy mi w sto sun ku do ko men -
dan tów miej skich lub po wia to -
wych są wła ści wi ko men dan ci
wo je wódz cy, sto sow nie do
art. 11a ust. 2 usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej
z dnia 24 sierp nia 1991 r. (t.j.
DzU z 2018 r. poz. 1313).

Zo bo wią za nym jest
oso ba praw na, jed nost ka
or ga ni za cyj na nie po sia -
da ją ca oso bo wo ści
praw nej al bo oso ba fi -
zycz na, któ ra nie wy ko na ła w ter -
mi nie obo wiąz ku o cha rak te rze pie nięż nym
(np. eg ze ku cja z wy na gro dze nia za pra cę,
eg ze ku cja z ra chun ków ban ko wych) lub
nie pie nięż nym (np. grzyw na w ce lu przy -
mu sze nia, wy ko na nie za stęp cze, przy mus
bez po śred ni). W po stę po wa niu za bez pie -
cza ją cym zo bo wią za nym bę dzie oso ba lub
jed nost ka, któ rej zo bo wią za nie nie jest wy -
ma gal ne, (np. dla któ re go nie upły nął ter -
min wy ko na nia) al bo jej obo wią zek nie
zo stał usta lo ny lub okre ślo ny, ale za cho dzi
oba wa, że brak za bez pie cze nia mógł by
utrud nić lub uda rem nić sku tecz ne prze pro -
wa dze nie eg ze ku cji, a od ręb ne prze pi sy
na to ze zwa la ją. W po stę po wa niu eg ze ku -
cyj nym pro wa dzo nym przez or ga ny PSP
zo bo wią za nym jest pod miot, na któ re go
obo wiąz ki na ło ży ła de cy zja ko men dan ta
miej skie go lub po wia to we go.

Ostat nim pod mio tem po stę po wa nia eg -
ze ku cyj ne go w ad mi ni stra cji jest wie rzy -
ciel – je go de fi ni cja zo sta ła przed -
sta wio na w art. 1a pkt 13 u.p.e.a. Tym mia -
nem okre śla się pod miot upraw nio ny do żą -
da nia wy ko na nia obo wiąz ku lub je go
za bez pie cze nia w ad mi ni stra cyj nym po stę -
powa niu eg ze ku cyj nym lub za bez pie cza ją -
cym. War to zwró cić szcze gól ną uwa gę
na kwe stie toż sa mo ści wie rzy cie la z or ga -
nem eg ze ku cyj nym w po stę po wa niu eg -ze -
ku cyj nym pro wa dzo nym przez PSP.
Ko men dant miej ski lub po wia to wy PSP jest
jed no cze śnie wie rzy cie lem i or ga nem eg ze -
ku cyj nym. Skut kiem ta kie go unor mo wa nia
jest brak ko niecz no ści sto so wa nia prze pi -
sów o wie rzy cie lu (np. uzy ski wa nia zgo dy
wie rzy cie la lub dzia ła nia na je go wnio sek). 

Grzyw na ja ko
śro dek eg ze ku cyj ny
Pod sta wo wym środ kiem eg ze ku cyj nym

sto so wa nym przez or ga ny PSP jest grzyw -
na w ce lu przy mu sze nia. Je go sto so wa nie
ure gu lo wa no w ar ty ku łach 119-126 u.p.e.a.
Sta no wi ona je dy ny śro dek eg ze ku cyj ny
o cha rak te rze nie pie nięż nym unor mo wa ny
w usta wie, któ ry ma cha rak ter przy mu sza -
ją cy. War to za zna czyć, że grzyw na ta nie
jest ka rą, lecz ro dza jem na ci sku ma ją cym
na ce lu skło nie nie zo bo wią za ne go do okre -
ślo ne go za cho wa nia przez spo wo do wa nie
do le gli wo ści fi nan so wej. Po twier dza ją to
prze pi sy art. 125 i 126 u.p.e.a., z któ rych 
wy ni ka, że w przy pad ku wy ko na nia obo -
wiąz ku przez zo bo wią za ne go na ło żo ne
na nie go grzyw ny, o ile nie zo sta ły uisz czo -
ne lub ścią gnię te, pod le ga ją umo rze niu
na dro dze po sta no wie nia wy da ne go
na wnio sek zo bo wią za ne go. Zgod nie
z art. 126 u.p.e.a. na wnio sek zo bo wią za ne -
go, któ ry wy ko nał obo wią zek, grzyw ny
uisz czo ne lub ścią gnię te w ce lu przy mu sze -
nia mo gą być w uza sad nio nych przy pad -
kach zwró co ne w wy so ko ści 75% lub
w ca ło ści. Ko men dant miej ski lub po wia to -
wy PSP mo że zwró cić grzyw nę po uzy ska -
niu zgo dy or ga nu Ko men dan ta Wo je wódz-
kie go PSP. 

Przy mus eg ze ku cyj ny jest środ kiem sto -
so wa nym z ty tu łu bez praw ne go za nie cha -
nia, czy li bra ku wy ko na nia na ło żo ne go
na zo bo wią za ne go obo wiąz ku pra wo moc -
ną de cy zją ad mi ni stra cyj ną [5]. Grzyw -

na mo że być
na kła da na kil ka krot nie
w tej sa mej lub wyż szej kwo cie – w sto -
sun ku do osób fi zycz nych jed no ra zo wo na -
ło żo na grzyw na nie mo że być wyż sza niż
10 tys. zł, a su ma nie mo że prze kro czyć
kwo ty 50 tys. zł, na to miast w przy pad ku
osób praw nych i jed no stek or ga ni za cyj -
nych nie ma ją cych oso bo wo ści praw nej
jed no ra zo wo na ło żo na grzyw na nie mo że
być wyż sza niż 50 tys. zł, a grzyw ny na kła -
da ne wie lo krot nie nie mo gą łącz nie prze -
kro czyć 200 tys. zł [4]. 

Or gan nie jest zo bo wią za ny do uza sad -
nia nia wy so ko ści grzyw ny. Zgod nie z ugrun-
to wa ną li nią orzecz ni czą są dów ad mi ni stra -
cyj nych z tre ści art. 121 u.p.e.a. nie moż -
na wy wo dzić, że or gan ma obo wią zek
uza sad nia nia wy so ko ści za sto so wa nej
grzyw ny moż li wo ścia mi fi nan so wy mi zo -
bo wią za ne go, zwłasz cza że jej ce lem jest
wy ko na nie na ło żo ne go przez or gan ad mi -
ni stra cji obo wiąz ku, zaś w przy pad ku je go
wy ko na nia grzyw na ta pod le ga umo rze -
niu – mó wi o tym art. 125 u.p.e.a. Po sta no -
wie nie w spra wie umo rze nia grzyw ny
wy da je or gan eg ze ku cyj ny na wnio sek zo -
bo wią za ne go (vi de: wy rok NSA z dnia
18 stycz nia 2019 r., II OSK 442/17, wy rok
WSA w Kra ko wie z 29 listopada 2017 r.
II SA/Kr 1223/17, wy rok NSA z 25 wrze śnia
2018 r., II OSK 1663/18). Za tem je dy nym
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środ kiem uchy le nia się od pra wi dło wo na -
ło żo nej ka ry grzyw ny jest wy ko na nie obo -
wiąz ku wy ni ka ją ce go z pra womoc nej
de cy zji or ga nu PSP.

Za rzu ty do ty tu łu 
wy ko naw cze go
W eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej wy róż nia -

my dwa środ ki praw ne słu żą ce kon tro li
czyn no ści praw nych i fak tycz nych po dej -
mo wa nych przez or ga ny PSP, tj. okre śle niu,
czy grzyw na (a co za tym idzie, wy sta wie -
nie ty tu łu wy ko naw cze go) zo sta ła na ło żo -
na zgod nie z pra wem. Są to: za ża le nie
na po sta no wie nie o na ło że niu grzyw ny
oraz za rzu ty do ty tu łu wy ko naw cze go.

In sty tu cja dru gie go z wy mie nio nych
unor mo wa na zo sta ła w ar ty ku łach od 33
do 35 u.p.e.a. Jak pod kre śla się w na uce po -
stę po wa nia eg ze ku cyj ne go w ad mi ni stra -
cji, za rzu ty peł nią ro lę zbli żo ną do od wo-
ła nia w po stę po wa niu orze ka ją cym. Róż ni -
ca mię dzy ni mi wią że się z za kre sem za skar -
że nia. Od wo ła nie moż na zło żyć z każ de go
po wo du, gdy stro na jest nie za do wo lo -
na z de cy zji, na to miast za rzut wy łącz nie
z przy czyn wy mie nio nych w art. 33 u.p.e.a.
[4]. Ar ty kuł 33 wy mie nia w ka ta lo gu za -
mknię tym tak sa tyw nie przy czy ny, któ re
mo gą być pod sta wą za rzu tów. Pod sta -
wy po szcze gól nych za rzu tów wy łą cza ją 
się wza jem nie (wy rok NSA z 12 stycz nia
2018 r., II FSK 3535/15, LEX nr 2440687). Nie
moż na za tem przy wo ły wać jed nej oko licz -
no ści ja ko pod sta wy dwóch lub wię cej za -
rzu tów.

Wnie sie nie za rzu tów z in nych przy czyn
(np. kwe stio no wa nie przez zo bo wią za ne go
pra wi dło wo ści de cy zji or ga nu PSP, z któ rej
wy ni ka obo wią zek) nie upo waż nia or ga nu
eg ze ku cyj ne go do roz pa trze nia ta kich za -
rzu tów, chy ba że był by on jed no cze śnie 
or ga nem wy da ją cym de cy zję i miał by pod -
sta wę do jej uchy le nia (np. stwier dze nia
nie waż no ści de cy zji). Wte dy jed nak nie
dzia łał by ja ko or gan eg ze ku cyj ny, lecz ja ko
or gan roz pa tru ją cy me ri tum spra wy. Na ro -
lę or ga nu eg ze ku cyj ne go roz pa tru ją ce go
za rzu ty wska zu je np. wyr. NSA z 21 li sto pa -
da 1997 r. (I SA/Łd 974/96, nie publ.), w któ -
rym stwier dza się: „pod sta wą za rzu tów
w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym nie mo gą
być pod no szo ne przez skar żą ce go oko licz -
no ści do ty czą ce za koń czo ne go pra wo moc -
ną de cy zją po stę po wa ni ad mi ni stra cyj-
ne go po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (…)
wo bec ich nie za skar że nia zgod nie z obo -

wią zu ją cy mi prze pi sa mi” (zob. też wyr. NSA
z 16 lip ca 2015 r., II FSK 1553/13, Le ga lis) [5]. 

Pod sta wą za rzu tów w spra wie pro wa -
dze nia eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej w związ -
ku z na ło żo ny mi de cy zją or ga nu PSP obo-
wiąz ka mi w za kre sie ochro ny prze ciw po ża -
ro wej mo że być:
� wy ko na nie lub umo rze nie w ca ło ści al -
bo w czę ści obo wiąz ku, przedaw nie nie, wy -
ga śnię cie al bo nie ist nie nie obo wiąz ku,
� od ro cze nie ter mi nu wy ko na nia obo -
wiąz ku al bo brak wy ma gal no ści obo wiąz -
ku z in ne go po wo du, roz ło że nie na ra ty
spła ty na leż no ści pie nięż nej,
� okre śle nie eg ze kwo wa ne go obo wiąz ku
nie zgod nie z tre ścią obo wiąz ku wy ni ka ją -
ce go z orze cze nia, o któ rym mo wa w art. 3
i 4 u.p.e.a.,
� błąd co do oso by zo bo wią za ne go,
� nie wy ko nal ność obo wiąz ku o cha rak te -
rze nie pie nięż nym,
� nie do pusz czal ność eg ze ku cji ad mi ni -
stra cyj nej lub za sto so wa ne go środ ka eg ze -
ku cyj ne go,
� brak uprzed nie go do rę cze nia zo bo wią -
za ne mu upo mnie nia, o któ rym mo wa
w art. 15 § 1 u.p.e.a.,
� za sto so wa nie zbyt uciąż li we go środ ka
eg ze ku cyj ne go,
� pro wa dze nie eg ze ku cji przez nie wła ści -
wy or gan eg ze ku cyj ny,
� nie speł nie nie w ty tu le wy ko naw czym
wy mo gów okre ślo nych w art. 27 u.p.e.a.,
� a w za gra nicz nym ty tu le wy ko naw -
czym – wy mo gów okre ślo nych w art. 102
usta wy o wza jem nej po mo cy przy do cho -
dze niu po dat ków, na leż no ści cel nych i in -
nych na leż no ści pie nięż nych z dnia 11 paź -
dzier ni ka 2013 r. (tj. z dnia 30 stycz nia
2018 r., DzU z 2018 r. poz. 425).

Przy czy ny uza sad nia ją ce wnie sie nie za -
rzu tu są za tem róż ne. Do ty czą one za rów -
no ist nie nia oraz wy ko na nia eg ze kwo-
wa ne go obo wiąz ku, jak i pra wi dło wo ści
po dej mo wa nych przez wie rzy cie la i or gan
eg ze ku cyj ny czyn no ści. Z uwa gi na skut ki
dla pro wa dzo nej eg ze ku cji za rzu ty są dzie -
lo ne na po wo du ją ce dal szą jej nie do pusz -
czal ność bądź też nie do puszczal ność
okre ślo ne go środ ka eg ze ku cyj ne go,
na unie moż li wia ją ce dal sze pro wa dze nie
eg ze ku cji ze wzglę dów me ry to rycz nych
(np. wy ko na nie, umo rze nie, przedaw nie nie,
wy ga śnię cie, od ro cze nie ter mi nu wy ko na -
nia obo wiąz ku) oraz bę dą ce na stęp stwem
na ru szeń prze pi sów o eg ze ku cji po wsta -
łych w to ku pro wa dzo ne go po stę po wa nia

(np. błąd co do oso by zo bo wią za ne go, pro -
wa dze nie eg ze ku cji przez nie wła ści wy or -
gan). Prze słan ki bę dą ce pod sta wą wnie sie-
nia za rzu tów są rów nież dzie lo ne na ma te -
rial no praw ne (me ry to rycz ne) i for mal no -
praw ne (pro ce du ral ne). Pierw sze z nich
do ty czą bez pod staw no ści ist nie nia obo -
wiąz ku, na to miast dru gie – na ru sze nia
prze pi sów pro ce du ral nych [5]. 

Pro ce du ra wnie sie nia 
za rzu tów
Za rzu ty wno si się w ter mi nie sied miu

dni od dnia do rę cze nia zo bo wią za ne mu
od pi su ty tu łu wy ko naw cze go. Unor mo wa -
nie ter mi nu ich wnie sie nia po wo du je, iż
za po mo cą te go środ ka zo bo wią za ny mo -
że po szu ki wać ochro ny praw nej je dy nie we
wstęp nej fa zie po stę po wa nia eg ze ku cyj ne -
go [4, 6]. Oma wia ny śro dek za skar że nia ma
cha rak ter nie de wo lu tyw ny, co ozna cza, że
jest wno szo ny i roz pa try wa ny przez or gan
pro wa dzą cy po stę po wa nie eg ze ku cyj ne,
czy li ko men dan ta miej skie go lub po wia to -
we go PSP. 

Skut kiem wnie sie nia za rzu tu jest za wie -
sze nie po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go pro -
wa dzo ne go przez Pań stwo wą Straż Po-
żar ną (art. 35 § 1 u.p.e.a.). Zo bo wią za ny nie
mo że tak że zgło sić no wych pod staw za rzu -
tów w to ku po stę po wa nia w spra wie sta no -
wi ska wie rzy cie la wo bec za rzu tów oraz
ewen tu al ne go po stę po wa nia za ża le nio we -
go, na wet je że li „no we” pod sta wy za rzu tu
nie mo gły być zgło szo ne w ter mi nie, w tym
cza sie bo wiem jesz cze nie ist nia ły (zob. 
wy rok WSA w War sza wie z 16 mar ca
2005 r., III SA/Wa 2485/04, LEX nr 831889)
(np. czę sto pod no szo ny błąd co do oso by).

W przy pad ku gdy zo bo wią za ny opie ra
swo je za rzu ty na in nych pod sta wach niż
wy mie nio ne w art. 33 u.p.e.a., ko men dant
miej ski lub po wia to wy zo bli go wa ny jest
do po zo sta wie nia tych za rzu tów bez roz po -
zna nia. Je śli jed nak zo bo wią za ny nie na -
zwie pi sma za rzu ta mi, a z je go tre ści bę dzie
wy ni ka ło, że pod sta wa środ ka praw ne go
od po wia da art. 33 u.p.e.a., wów czas pi smo
to po win no zo stać roz pa trzo ne ja ko za rzut
[4].

For mu łu jąc za rzu ty okre ślo ne w art. 33
pkt 1 u.p.e.a., zo bo wią za ny po wi nien przed-
sta wić do wo dy po twier dza ją ce, że obo wią -
zek nie ist nie je, po nie waż ni gdy nie po -
wstał, al bo wpraw dzie po wstał, ale wy gasł
z po wo du wy ko na nia obo wiąz ku lub z in -
nych przy czyn wy ni ka ją cych wprost z prze -
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pi sów pra wa (przedaw nie nie) lub czyn no -
ści praw nych (uchy le nie lub stwier dze nie
nie waż no ści de cy zji o na ło że niu obo wiąz -
ku) [7]. Przy czy ny nie do pusz czal no ści eg ze -
ku cji, o któ rych mo wa w art. 33 pkt 6
u.p.e.a., ma ją cha rak ter for mal ny. Nie do -
pusz czal ność mu si wy ni kać z prze pi sów
pra wa, wy łą cza ją cych w ogó le moż li wość
przy mu so wej re ali za cji ta kie go obo wiąz ku
na dro dze eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej bądź
pro wa dze nia eg ze ku cji w sto sun ku do oso -
by po sia da ją cej kon kret ne przy mio ty [8].
Ar ty kuł 33 § 1 pkt 5 prze wi du je moż li wość
zgła sza nia za rzu tu, gdy obo wią zek o cha -
rak te rze nie pie nięż nym jest nie wy ko nal ny
(np. brak moż li wo ści in sta la cji prze ciw-
po ża ro wej w obiek cie z uwa gi na ko niecz -
ność na ru sze nia głów nej kon struk cji no śnej
bu dyn ku). Cho dzi za rów no o sy tu acje, gdy
nie wy ko nal ność za ist nia ła jesz cze przed
wy da niem de cy zji, jak też po jej wy da niu
(w pierw szym przy pad ku ma my do czy nie -
nia z nie waż no ścią de cy zji w świe tle po sta -
no wień art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a) [5].

Przez błąd co do zo bo wią za ne go ro zu -
mie się sy tu acje dwo ja kie go ro dza ju.
Po pierw sze przy pa dek, gdy or gan eg ze ku -
cyj ny lub eg ze ku tor pod ję li czyn no ści eg -
ze ku cyj ne wo bec oso by, któ rą błęd nie uzna-
li za zo bo wią za ne go, w związ ku z czym do -
rę czy li jej ty tuł wy ko naw czy oraz po uczy li
o pra wie zgło sze nia za rzu tów. Po nie waż
w kon se kwen cji zo bo wią za ny zo stał po -
zba wio ny moż li wo ści obro ny swo ich in te -
re sów, na le ży od stą pić od czyn no ści
eg ze ku cyj nych wo bec oso by błęd nie uzna -
nej za zo bo wią za ne go i pod jąć je wo bec
zo bo wią za ne go. Na le ży za strzec, że czyn -
no ści eg ze ku cyj ne mo gą być po dej mo wa -
ne wo bec każ de go, w czy im po sia da niu
znaj du je się ma ją tek zo bo wią za ne go
(w przy pad ku eg ze ku cji na leż no ści pie -
nięż nych) lub rzecz pod le ga ją ca wy da niu.
Oso ba ta ka nie mo że bro nić się przed eg -
ze ku cją, twier dząc, że nie jest zo bo wią za -
nym, mo że na to miast zgło sić wnio sek
o wy łą cze nie spod eg ze ku cji tych rze czy
lub praw ma jąt ko wych, któ re sta no wią
część jej ma jąt ku, np. w przy pad ku pro wa -
dze nia eg ze ku cji do ma jąt ku wspól ne go
mał żon ków lub ma jąt ku od ręb ne go
współ mał żon ka, współ mał żo nek, któ ry nie
zo stał wy mie nio ny w ty tu le wy ko naw -
czym, mo że do ma gać się od or ga nu eg ze -
ku cyj ne go wy łą cze nia rze czy lub pra wa
ma jąt ko we go spod eg ze ku cji. (art. 38
u.p.e.a.). 

Po dru gie cho dzi o błęd ne wska za nie
w ty tu le wy ko naw czym oso by, na któ rej nie
cią ży obo wią zek. Stwier dze nie tej sy tu acji
na stę pu je przez po rów na nie da nych oso by
wska za nej w ty tu le wy ko naw czym z da ny -
mi ad re sa ta orze cze nia lub in ne go do ku -
men tu, sta no wią ce go pod sta wę do wy sta-
wie nia ty tu łu wy ko naw cze go. Róż ni ca
w tym za kre sie mo że być za rów no wy ni -
kiem po peł nie nia przez wie rzy cie la błę du
przy spo rzą dza niu ty tu łu wy ko naw cze go,
jak rów nież skut kiem przej ścia obo wiąz ku
na in ny pod miot przed wszczę ciem po stę -
po wa nia eg ze ku cyj ne go. W tym dru gim
przy pad ku wie rzy ciel mo że wy sta wić ty tuł
wy ko naw czy na no we go zo bo wią za ne go,
a zo bo wią za ny, wno sząc za rzut, mo że kwe -
stio no wać twier dze nie wie rzy cie la o przej -
ściu obo wiąz ku na tę, a nie in ną oso bę.
Stwier dze nie bra ku pod staw do wska za nia
w ty tu le wy ko naw czym da ne go pod mio tu
ja ko zo bo wią za ne go pro wa dzi do umo rze -
nia po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go na pod -
sta wie art. 59 § 1 pkt 4 u.p.e.a.

Nie za cho dzi błąd co do oso by zo bo wią -
za ne go, je że li zo bo wią za ny kwe stio nu je za -
sad ność na ło że nia na nie go obo wiąz ku i,
wno sząc za rzut, zmie rza do zba da nia za -
sad no ści na ło że nia na nie go obo wiąz ku [9].

Za rzu ty roz po zna je or gan eg ze ku cyj ny,
czy li ko men dant miej ski lub po wia to wy
PSP.

Je śli uzna je za nie uza sad nio ne, wy da je
po sta no wie nie o ich od rzu ce niu na pod sta -
wie art. 34 § 4 u.p.e.a. W przy pad ku uzna -
nia za rzu tów or gan pierw szej in stan cji PSP
mo że wy dać po sta no wie nie o:
� za wie sze niu po stę po wa nia eg ze ku cyj -
ne go (art. 56 § 1 pkt 1 u.p.e.a.), 
� umo rze niu po stę po wa nia eg ze ku cyj ne -
go (art. 34 § 4 u.p.e.a.),
� za sto so wa niu in ne go, mniej uciąż li -
we go środ ka eg ze ku cyj ne go (art. 34 § 4
u.p.e.a.).

Zgod nie z art. 34 § 5 u.p.e.a. na wy żej
wy mie nio ne roz strzy gnię cia zo bo wią za ne -
mu przy słu gu je za ża le nie do or ga nu dru -
giej in stan cji (ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP), za po śred nic twem ko men dan ta miej -
skie go lub po wia to we go PSP. 

Na po sta no wie nie ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP w przed mio cie za rzu tów
stro nom przy słu gu je skar ga do wo je wódz -
kie go są du ad mi ni stra cyj ne go, któ rą wno -
si się w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia
po sta no wie nia, za po śred nic twem or ga nu
dru giej in stan cji. 

Na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że za rów -
no za rzu ty, jak i za ża le nie na po sta no wie -
nie o na ło że niu grzyw ny skła da stro na
w ter mi nie 7 dni do or ga nu eg ze ku cyj ne go
(ko men dy miej skiej lub po wia to wej PSP).
Ko niecz ne jest za cho wa nie wła ści wej pro -
ce du ry – za rzu ty roz po zna je or gan eg ze ku -
cyj ny, a za ża le nie na po sta no wie nie
o na ło że niu grzyw ny or gan eg ze ku cyj ny
ma obo wią zek prze słać do or ga nu od wo -
ław cze go, z po wia do mie niem o wnie sie niu
(lub nie wnie sie niu) za rzu tów. Nie do pusz -
czal ne jest prze sy ła nie za rzu tów do or ga nu
od wo ław cze go.

Prze pro wa dza jąc po stę po wa nie eg ze -
ku cyj ne, na le ży pa mię tać, że sku tecz ność
nie po win na mieć pierw szeń stwa przed
dba ło ścią o po sza no wa nie za sad spra wie -
dli wej pro ce du ry – w szcze gól no ści
przed za pew nie niem od po wied niej ochro -
ny praw nej zo bo wią za ne mu. „W pań stwie
de mo kra tycz nym, sza nu ją cym wol no ści
i pra wa czło wie ka, sku tecz ność eg ze ku cji
nie jest war to ścią naj wyż szą” [2].

kpt. Kamil Âwiàtczak pełni słu˝b´
w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym

Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, jest
absolwentem Szkoły Głównej Słu˝by

Po˝arniczej oraz Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
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1934 r. do re pre zen ta cji w kil ku dnio wych ob cho dach
te go świę ta w Gdy ni wy ty po wa na zo sta ła m.in. Miej -
ska Za wo do wa Straż Po żar na z Kra ko wa. 

Pro log 
Bu tel ka szam pa na umo co wa na na stra żac kiej li nie kil ka krot nie

nie zdar nie ude rza ła o bur tę jach tu. Moc ne szkło nie chcia ło dać
za wy gra ną. Mat ka chrzest na, pa ni po sło wa Mi cha li na Dą brow ska,
kur czo wo trzy ma ła bu kiet kwia tów, któ ry z gra cją wrę czył jej na czel -
nik kra kow skich stra ża ków. Kil ka krot nie wstrzy my wa ła od dech, 
a ru mień ce kry ła pod wiel kim czar nym ka pe lu szem. Ów cze sny pre -
zy dent mia sta Kra ko wa dr Mie czy sław Ka plic ki, po pro szo ny na oj ca
chrzest ne go, sta rał się w za ist nia łej sy tu acji za cho wać dy stans i po -
czu cie hu mo ru, a ks. Jó zef Niem czyń ski z pa ra fii św. Jó ze fa na Pod -
gó rzu nie śmia ło zer kał co chwi la w stro nę sto ją cych na bacz ność
po żar ni ków. W gło wach wszyst kich ze bra nych po ja wi ła się myśl, że
je że li wi no szam pań skie na tych miast nie roz le je się na dzio bie ża -
glow ca, ta prze dłu ża ją ca się ce re mo nia chrztu bę dzie nie waż na. 
Po iry to wa ny na czel nik stra ży inż. Mie czy sław Hu go Ra kisz we zwał
do sie bie jed ne go ze swo ich pod wład nych i sta now czo rzekł: 
„Wyj mij z po chwy to po rek i roz bij tę bu tel kę! Po ra już nadać jej imię
i zwo do wać ją. Cza su ma my ma ło”. 

To por nik, nie wa ha jąc się dłu go, wy ko nał po le ce nie. Szkło pę kło
i po chwi li moż na by ło już wy po wie dzieć tak dłu go wy cze ki wa ne
zda nie we dług pol skiej tra dy cji: „Płyń po mo rzach i oce anach, sław
imię pol skie go stocz niow ca i ma ry na rza, przy noś chwa łę Rze czy po -
spo li tej Pol skiej. Na da ję ci imię…”. 

Tu ta – z ła ci ny „bez piecz na”
Tu ta by ła du żym czte ro wio sło wym jach tem z dwo ma ża gla mi,

któ ry od pod staw z drew na zbu do wa li kra kow scy stra ża cy, by prze -
pły nąć nim z Wi sły do Gdy ni i tym sa mym uczcić Świę to Mo rza, za -
pla no wa ne na 29 czerw ca 1934 r. 28 ma ja te goż sa me go ro ku
w przy sta ni wod nej na Wi śle, przy sie dzi bie po li cji ko ło mo stu Dęb -
nic kie go, od by ło się uro czy ste po świę ce nie stra żac kiej jed nost ki pły -
wa ją cej. Nie oby ło się bez licz nych prze mó wień, m.in. pre zy den ta
mia sta, na czel ni ka stra ży po żar nej oraz przed sta wi cie la Li gi Mor skiej
i Ko lo nial nej z od dzia łu kra kow skie go. Wszy scy pre le gen ci zgod nie
pod kre śla li ro lę mo rza w spra wach na ro do wych Pol ski. 

War to przy tym za zna czyć, że Pol ska od zy ska ła do stęp do mo rza
do pie ro na mo cy trak ta tu wer sal skie go z 28 czerw ca 1919 r. Był to

pas wy brze ża o dłu go ści 140 km, któ ry wią zał się z na dzie ją na wol -
ność go spo dar czą, po li tycz ną i szer sze spoj rze nie na świat za chod -
ni. Sym bo licz ne za ślu bi ny Pol ski z Bał ty kiem, któ re od by ły się
w Puc ku na stęp ne go ro ku, za po cząt ko wa ły na ro do we zry wy utrzy -
ma nia do stę pu do mo rza. Nie by ły to je dy nie czyn ni ki po dyk to wa -
ne ko rzy ścia mi go spo dar czy mi i po li tycz ny mi, ale kul tu ro twór cze
i spo łecz ne chę ci za cho wa nia ję zy ka, wia ry, tra dy cji i oby cza jów. 

Zbu do wa nie Tu ty przez kra kow skich stra ża ków sta no wi ło więc
wy zwa nie, któ re łą czy ło się z ich pa trio ty zmem i współ pra cą w bu -
do wa niu bez piecz ne go i sta bil ne go pań stwa pol skie go. 28 ma ja pa -
mięt ne go ro ku po kil ku mie sią cach bu do wy uję li Tu tę w swo je
krzep kie dło nie, by móc ją wresz cie zwo do wać. Kie dy już po chwi li
ko ły sa ła się na fa lach Wi sły, mu sie li po czuć ulgę i sa tys fak cję. 12-oso -
bo wa za ło ga pod do wódz twem na czel ni ka stra ży inż. Ra ki sza 
i st. ognio mi strza Du ry nie wąt pli wie czu ła się wy róż nio na, wy zna -
cza jąc swój rejs na 2 czerw ca. Za bie ra jąc ze so bą odzież, pro wiant
i na mio ty, po wzię li nie ła twą de cy zję ste ro wa nia ża glow cem. 

In spi ra to rzy 
Tu ta nie by ła ich je dy ną jed nost ką pły wa ją cą, po nie waż w wy po -

sa że niu stra ży w tym okre sie znaj do wa ła się rów nież łódź mo to ro -
wa. W czerw cu 1934 r. po pły nę li nią w re jon San do mie rza, by
wes przeć tam tej szą ak cję prze ciw po wo dzio wą. Do ra tow ni ków
wod nych na le że li m.in. bra cia Jó zef i Wła dy sław Czer niec cy. W struk -

SIERPIEŃ 2019 /52

HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Stra ̋ ac ka Tu ta
W 1932 r. w Polsce odbyły się pierwsze oficjalne Dni Morza. 

Jako że od samego początku stanowiły uroczystości o charakterze
państwowym, nie mogło w nich zabraknąć delegacji straży pożarnych

z całego kraju, zgłaszanych przez Główny Zarząd Związku Straży Pożarnych

W

12-oso bo wa za ło ga Miej skiej Za wo do wej Stra ży Po żar nej z Kra ko wa z mo de lem ża glow ca

Tu ta. Źró dło: Na ro do we Ar chi wum Cy fro we
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tu rach stra żac kich naj więk szą jed nak ro lę od gry wa li wów czas Mie -
czy sław Ra kisz i Jó zef Du ra. Ra kisz był ab sol wen tem Wy dzia łu In ży -
nie rii Lą do wej Uni wer sy te tu im. Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. W 1918 r.
w stop niu pod po rucz ni ka wal czył w obro nie kre so we go mia sta.
Do Miej skiej Za wo do wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie przy ję ty zo stał
w czerw cu 1931 r. na sta no wi sko ognio mi strza, a od mar ca 1934 r.
na czel ni ka. Po II woj nie świa to wej otrzy mał pro po zy cję zor ga ni zo -
wa nia za wo do wej stra ży po żar nej we Wro cła wiu. Ra kisz, in spi ru jąc
stra ża ków do sa mo dziel nej bu do wy ża glow ca, na stu diach mo że nie
na był wie dzy szkut ni czej, ale na pew no do sko na le orien to wał się
w kon struk cji i tech no lo gii in ży nie ryj nej bu dow nic twa lą do we go. 

Przy bu do wie Tu ty po ma ga li człon ko wie Li gi Mor skiej i Ko lo nial -
nej z od dzia łem w Kra ko wie. W la tach 30. ubie głe go wie ku sta no wi li
bar dzo sil ne sto wa rzy sze nie, dą żą ce m.in. do bu do wy okrę tu wo jen -
ne go, któ ry miał no sić imię Kra ków. Przez wszyst kie la ta swo jej dzia -
łal no ści kie ro wa li się ha słem; „Każ dy okręg Li gi Mor skiej i Ko lo nial nej
bu du je wła sny ści gacz”. Jó zef Du ra, któ ry był ro do wi tym kra ko wia -
ni nem, miał sze ro kie kon tak ty w struk tu rach wie lu spo łecz nych sto -
wa rzy szeń, za tem wszyst kie aspi ra cje i dą że nia oby wa tel skie
opie ra ły się rów nież na struk tu rach stra żac kich. „Nie jest moż li we
obu dze nie in nych, je śli sa me mu na dal się śpi” – to oczy wi sta za sa -
da każ dej ludz kiej in spi ra cji, mo gą ją wy zna wać ci wszy scy, któ rzy
chcą w ży ciu coś osią gnąć. Jó zef Du ra rów nież mógł być po dob ne -

go zda nia. Był ab sol wen tem szko ły han dlo wej, ale swo je ży cie za -
wo do we zwią zał z kra kow ską stra żą po żar ną, idąc w śla dy oj ca.
W cza sie II woj ny świa to wej dzia łał w Stra żac kim Ru chu Opo ru 
„Ska ła”. Dzię ki je go sta ra niom wie lu pod kar pac kich stra ża ków unik -
nę ło wy wie zie nia na ro bo ty do Rze szy. Po woj nie tra fił do Szcze ci -
na, gdzie peł nił funk cję ko men dan ta stra ży po żar nej. 

Współ cze śnie na Wi śle nie zo ba czy my już pły wa ją cej Tu ty. Jej cza -
sy mi nę ły, na szczę ście po zo sta ły zdję cia. 

Danuta Janakiewicz-Oleksy jest pracownikiem Wydziału
Dokumentacji Zbiorów Centralnego Muzeum Po˝arnictwa

Li te ra tu ra
[1] J. Mo ni czew ski, L. Bu czak, A tu się pa li jak cho le ra. Szki ce dzie jów kra kow skiej stra ży po -
żar nej, wyd. Ko men da Miej ska PSP w Kra ko wie, Kra ków 2010, s. 78-79, 284-285. 
[2] Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny, nr 147 z 29 ma ja 1934 r., s. 5. 

Wnie bo wzię cie Ma ryi, umi ło wa nej cór ki Bo -
ga Oj ca, wy bra nej na ludz ką Mat kę Sło wa – Sy -
na Bo że go, sta no wi osta tecz ne speł nie nie Jej
ży cia i po wo ła nia. Wy da rze nie to po zwa la nam
spoj rzeć na ca łe ziem skie ży cie Ma ryi, na jej
ma cie rzyń skie piel grzy mo wa nie przez pry -
zmat wia ry. Wnie bo wzię ta bo wiem to przede

wszyst kim wiel ki znak speł nie nia Bo że go pla nu w wy mia rach ca łe go ko -
smo su, gdyż w tym zna ku wszyst ko wra ca do Stwór cy, ab so lut ne go Po -
cząt ku ca łe go stwo rze nia. Tak jak Chry stus po wstał z mar twych w swym
chwa leb nym cie le i wstą pił do nie ba, tak sa mo Świę ta Dzie wi ca, w peł ni
z Nim zjed no czo na, zo sta ła przy ję ta do chwa ły nie bie skiej z ca łą swą oso -
bą. W zna ku tym wra ca do Bo ga przede wszyst kim czło wiek, ten któ ry zo -
stał stwo rzo ny na Bo ży ob raz i po do bień stwo. W ca łych dzie jach czło wie ka
na zie mi moż na wi dzieć dłu gie pa smo zma gań i walk mię dzy do brem
a złem, mię dzy Oj cem Przed wiecz nym, któ ry mi łu je świat aż do od da nia
swe go Sy na, a„oj cem kłam stwa”, wal czą cym o to, aże by czło wie ka po zba -
wić przy bra ne go sy no stwa, dzie dzic twa, któ re w Chry stu sie zo sta ło mu
da ne przez Bo ga.

Wnie bo wzię cie Ma ryi po zo sta je wiel ką ta jem ni cą, do ty czą cą każ de go
z nas, do ty czy na szej przy szło ści, o któ rej my śli my prze cież za wsze z pew -
nym nie po ko jem. Ma ry ja po prze dza nas na tej dro dze, na któ rą wcho dzą
ci wszy scy, któ rzy przez chrzest zwią za li swo je ży cie z Je zu sem. Wy nie sie -
nie Ma ryi skła nia nas do spoj rze nia na nie bo, za po wia da jąc „no we nie bo
i no wą zie mię”. W ra do ści skrom nej ko bie ty z Ga li lei, wy ra żo nej we wspa -
nia łym Ma gni fi cat, wi dzieć moż na śpiew ca łej ludz ko ści, ra du ją cej się z bli -
sko ści Pa na, któ ry po chy la się nad wszyst ki mi męż czy zna mi i ko bie ta mi,
ofe ru jąc im nie bo.

Świę to Wnie bo wzię tej, tak bli skie tra dy cji lu do wej, sta no wi dla wszyst -
kich wie rzą cych oka zję sprzy ja ją cą me dy ta cji nad praw dzi wym sen sem
i war to ścią ży cia ludz kie go w per spek ty wie wiecz no ści. To nie bo, na wet
je śli w co dzien nej po go ni za bu do wa niem „szczę ścia” na zie mi o tym za -
po mi na my, sta no wi na sze osta tecz ne miesz ka nie. Stam tąd wła śnie Ma ry -
ja za chę ca nas swo im przy kła dem, aby śmy przy ję li wo lę Bo ga, aby śmy nie
da li się zwieść złud nym po wa bom te go wszyst kie go, co nie trwa łe i przej -
ścio we, aby śmy nie ule ga li po ku som ego izmu i zła, któ re ga szą w ser cu
praw dzi wą ra dość ży cia. 

Ten sam zmar twych wsta ły Chry stus, któ ry na po cząt ku hi sto rii od ku -
pie nia po słał swo ich apo sto łów, da jąc im moc Du cha Świę te go, dzi siaj po -
sy ła nas, z tą sa mą mo cą. Czy ni to przede wszyst kim po to, aby śmy da wa li
świa tu, te mu, w któ rym funk cjo nu je my, kon kret ne i wi dzial ne zna ki na -
dziei – szcze gól nie tym wszyst kim, któ rzy tak bar dzo tej na dziei w swo ich
wąt pli wo ściach i ży cio wych trud no ściach po trze bu ją. Niech Naj święt sza
Ma ry ja Pan na, któ ra oży wi ła wia rę pierw szej wspól no ty uczniów, po ma ga
rów nież nam wszyst kim z ra do ścią i na dzie ją wzno sić w gó rę ser ca. Niech
nam po mo że zo sta wiać pięk ne śla dy na zie mi po przez od waż nie za sie wa -
nie Ewan ge lii w kon kret nych sy tu acjach na sze go ży cia i hi sto rii. Niech Ja -
sno gór ska Pa ni ob da rzy nas mo cą w co dzien nym wy sił ku czy nie nia
lep szym te go świa ta, w któ rym funk cjo nu je my: na szych ro dzin, miejsc,
gdzie re ali zu je my służ bę za wo do wą, a tak że na szych lo kal nych oj czyzn,
przez któ re two rzy my Pol skę

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

Z Maryją 
do nieba

� SŁUŻBA I WIARA

Uro czy stość po świę ce nia ża glow ca. Źró dło: Na ro do we Ar chi wum Cy fro we
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� Zdro wie psy chicz ne i uważ ność w śro do wi sku au stra lij skich
stra ża ków (Men tal he alth and mind ful ness amongst Au stra lian 
fi re fi gh ters), Isa bel le Co un son, Do mi nic Ho se mans, Ta ra J. Lal,
Bren dan Mott, Sa mu el B. Ha rvey and Sa dhbh Joy ce, „BMC Psy -
cho lo gy” (2019), s. 7-34.

Służ ba w stra ży po żar nej wią że się z sil ną eks po zy cją na ca ły wa -
chlarz fi zycz nych i psy cho lo gicz nych ob cią żeń. Ludz ka krzyw da, klę -
ski ży wio ło we czy zda rze nia dro go we to dla stra ża ków chleb
po wsze dni. I oka zu je się, że ta gru pa za wo do wa bar dziej niż in ne na -
ra żo na jest na cho ro by czy za bu rze nia o pod ło żu psy cho lo gicz nym.
Co waż ne, trau ma mo że na ra stać ca ły mi la ta mi i dać o so bie znać
w póź niej szym okre sie ży cia. Stąd, jak pod kre śla ją au to rzy, na świe cie
pro wa dzo nych jest wie le prac ba daw czych w tym ob sza rze. Co in te -
re su ją ce, wy so ki po ziom świa do mo ści funk cjo na riu sza i umie jęt ność
za cho wa nia wy so kiej kon cen tra cji w okre ślo nych sy tu acjach stre so -
wych mo że de cy do wać o je go od por no ści na sil ne bodź ce stre so we
i w efek cie na PTSD. 

Au to rzy twier dzą, że uważ ność mo że zo stać do pew ne go stop nia
wy tre no wa na. Na le ży pod kre ślić, że po sta wio na hi po te za ba daw cza
zo sta ła zwe ry fi ko wa na ba da niem an kie to wym na gru pie 114 stra ża -
ków. Wy peł ni li oni wy stan da ry zo wa ne kwe stio na riu sze, któ re mia ły
do star czyć in for ma cji na te mat za moż no ści, uważ no ści (ro zu mia nej
ja ko ce cha oso bo wa), a tak że prze ja wia nia cech wła ści wych de pre sji
i sta nom lę ko wym. Na stęp nie prze pro wa dzo no ba da nie ko re la cji, któ -
re da ło zna czą ce efek ty. Po zo sta je jesz cze py ta nie: do ja kie go stop nia
mo że my wy tre no wać nasz umysł czy zmo dy fi ko wać oso bo wość, aby
uod por nić się na ze spół stre su po ura zo we go? Czy to w ogó le moż li -
we? Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań do star czą od po wie dzi na te
i na wie le in nych py tań zwią za nych z od por no ścią i hi gie ną psy chicz -
ną w służ bie.

� No wy pro gram tre nin gu efek tyw no ści dzia łań ra tow ni czych
dla stra ża ków, wy dol no ści oraz si ły w ska li pi lo ta żo wej (Exa mi -
ning a no vel fi re fi gh ter exer ci se tra ining pro gram on si mu la ted 
fi re gro und test per for man ce, car dio re spi ra to ry en du ran ce, and
strength: a pi lot in ve sti ga tion), Brit ta ny S. Hol ler bach, Sa ra 
A. Jahn ke, Wal ker S. C. Po ston, Cra ig A. Harms, Ka tie M. He in rich,
„Jo ur nal of Oc cu pa tio nal Me di ci ne and To xi co lo gy” (2019), s. 14.

Przy to czo ne po wy żej na ra że nie stra ża ka na stre so ry psy cho lo gicz -
ne go pod ło ża nie są je dy nym za gro że niem. Za wód ten wią że się z wy -
so kim ry zy kiem do zna nia ura zu, a na wet utra ty ży cia. Nie do koń ca
stwier dze nie to bę dzie pa so wa ło do pol skich wa run ków, gdzie śmier -
tel ność wśród stra ża ków utrzy mu je się na bar dzo ni skim po zio mie,
jed nak w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie zwy kle nie obo wią zu ją li mi -
ty wie ku dla kan dy da tów na funk cjo na riu szy, śmier tel ność jest znacz -
na. Czy tel nik słusz nie po łą czy ten fakt z in nym ro dza jem za bu do wy
czy in ną tak ty ką ga sze nia po ża rów, jed nak za pew ne za sko czy go in -
for ma cja, że pierw szą przy czy ną zgo nów są scho rze nia ser co wo -na -
czy nio we. Za pew ne ma to zwią zek tak że z wy so kim wskaź ni kiem
nad wa gi, we dług au to rów prze wyż sza ją cym 80%, czy nie za do wa la -
ją cą kon dy cją. 

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

W ar ty ku le za pre zen to wa no no wą kon cep cję ćwi czeń stra żac kich,
do sto so wa nych dla słu cha czy kur sów pod sta wo wych stra ża ka. Czę -
ści z nich na ka za no do dat ko we szko le nia – z za kre su tak ty ki dzia łań,
ale rów nież za wie ra ją ce wska zów ki do ty czą ce zdro we go try bu ży cia,
prze bie gu tre nin gów itp. Wy ni ki po ka za ły pew ne roz bież no ści w sto -
sun ku do gru py re kru tów nie ob ję tych pro gra mem ba daw czym. 

Jak waż na jest do bra kon dy cja stra ża ka prze ko nał się już nie je den
funk cjo na riusz. Czy po win ni śmy do pusz czać do sy tu acji, w któ rej
w trak cie dzia łań za czy na bra ko wać nam sił? Jak dbać o wła sną for -
mę, jak pra wi dło wo się od ży wiać? Nie ma jąc tej wie dzy, być mo że 
tra ci my cząst kę sztu ki po żar ni czej. W ar ty ku le czy tel nik znaj dzie 
in for ma cje, czy ak cje edu ka cyj ne w tym za kre sie mo gą być sku tecz -
ne, w ja ki spo sób po win ny być pro wa dzo ne i do ko go być skie ro -
wane. 

� Ba da nie szwedz kich stra ża ków pod ką tem umie jęt no ści ra to -
wa nia ży cia w po ża rach bu dyn ków miesz kal nych (Me asu ring the
Ca pa bi li ties of the Swe dish Fi re Se rvi ce to Sa ve Li ves in Re si den tial
Fi res), Mar cus Ru ne fors, „Fi re Tech no lo gy” (https://doi. org/10.1
007/s10694 -019-00892-y).

Moż na okre ślić dłu gość od cin ka wę ża czy po jem ność zbior ni ka
skła da ne go. Czy jed nak moż na zmie rzyć zdol ność stra ża ka do ra to -
wa nia osób w po ża rze bu dyn ku miesz kal ne go? Au to rzy ar ty ku łu po -
słu ży li się przy pad kiem szwedz kich stra ża ków. Do strze gli, że w 2017 r.
uda ło się ura to wać z po ża rów 51 osób, przy czym w tym sa mym ro ku
od no to wa no 88 przy pad ków śmier tel nych wśród użyt kow ni ków bu -
dyn ków. Ozna cza to że w stra ży po żar nej drze mie ogrom ny po ten cjał
do re duk cji te go dru gie go wskaź ni ka. 

Na le ża ło za tem prze ana li zo wać prze bieg dzia łań ra tow ni czo -ga -
śni czych i wy cią gnąć wnio ski. Au to rzy opi sa li, że nie ba ga tel ne znacze -
nie na le ży przy pi sać szyb kie mu po wia do mie niu stra ży, w więk szo ści
przy pad ków ura to wa nie czło wie ka by ło moż li we po wpro wa dze niu
ro ty do środ ka bu dyn ku. Jed no cze śnie oka zu je się, że wię cej lu dzi zgi -
nę ło w po ża rach do mów miesz kal nych niż miesz kań w blo kach, gdzie
tak że ła twiej o wcze sne wy kry cie po ża ru przez są sia dów i po wia do -
mie nie stra ży. 

Co wię cej, nie ba ga tel ne zna cze nie ma usy tu owa nie jed no stek stra -
ży po żar nej. Au to rzy pokazują, że skró ce nie cza su wy jaz du tyl ko o mi -
nu tę w szwedz kich sta ty sty kach da je efekt w po sta ci ura to wa nia
z po ża ru do dat ko wych 5 osób rocz nie. Za gad nie nie opty mal nej lo ka -
li za cji straż nic zy ska ło na po pu lar no ści już w la tach 60. ubie głe go wie -
ku, a jak twier dzą au to rzy, w kra jach, któ re opty ma li za cji do ko na ły,
przy nio sła ona wy mier ne skut ki. Czy jed nak roz wią za nia te są opty -
mal ne i dzi siaj, w do bie ga lo pu ją ce go roz wo ju cy wi li za cji, a co za tym
idzie – roz wo ju za gro żeń? W ja ki spo sób ilo ścio wo do wo dzić sku tecz -
no ści dzia łal no ści stra ży po żar nej? Od po wie dzi na te py ta nia na le ży
szu kać w pre zen to wa nym ar ty ku le. 

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

Płoną cyprysy na Cyprze

Je sień to czas po wro tów do szko ły. Dzie ci i na sto lat ki znów
za sia da ją po wa ka cyj nych sza leń stwach w szkol nych ła wach.
Waż ne, by pla ców ki edu ka cyj ne re ali zo wa ły swo ją mi sję, 
za pew nia jąc uczniom bez piecz ne wa run ki na uki i roz wo ju. 

Por tal Bez piecz na Szko ła (www.bez piecznsz ko la.men.
gov.pl) zo stał stwo rzo ny przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro -
do wej ja ko ob szer na ba za in for ma cji na te ma ty zwią za ne
z bez pie czeń stwem pla có wek edu ka cyj nych. Ad re so wa ny
jest do wszyst kich za in te re so wa nych, nie tyl ko na uczy cie li.
W je go za so bach znaj dzie my wie le in te re su ją cych ma te ria -
łów dy dak tycz nych, pro gra mów wy cho waw czo -pro fi lak -
tycz nych oraz po rad ni ków. 

Wi try na ma wbudowaną ba zę da nych pro jek tów zwią za -
nych z bez pie czeń stwem, a in tu icyj na wy szu ki war ka po mo -
że nam zna leźć in te re su ją ce nas in for ma cje rów nież w od nie sie niu
do kon kret nych re gio nów. Stro na jest do brze za pro jek to wa na, za tem od -
na le zie nie po szu ki wa nych przez nas ma te ria łów nie po win no przy spa -
rzać trud no ści. 

Z ju bi le uszo wą wi zy tą 
w Ra ko nie wi cach

Miłośnicy historii pożarnictwa znają
doskonale tę placówkę. Turyści trafiają
do niej spragnieni lokalnych ciekawostek.
Żadna grupa odbiorców nie wychodzi
z tego pięknego gmachu niezadowolona.
W tym roku Wielkopolskie Muzeum
Pożarnictwa w Rakoniewicach obchodzi
swoje 45-lecie. Z tej okazji placówka
wydała ciekawy album przybliżający
swoje dzieje, a przede wszystkim to, 

co ma najcenniejszego, czyli eksponaty. Skupiają one w sobie dziesiątki lat rozwoju
krajowego i lokalnego pożarnictwa. Pokazują kolejne etapy drogi, którą pokonała myśl
techniczna, by dziś strażacy mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań. 

Duże, barwne fotografie prezentują różnego rodzaju pojazdy, które niegdyś pędziły
na ratunek płonącym budynkom, zagrożonemu ludzkiemu życiu i dobytkowi: sikawki
konne czy pierwsze samochody pożarnicze. Na kolejnych stronach pojawiają się inne
sprzęty potrzebne strażakowi: pierwsze prądownice wodne, drabiny hakowe, aparat
powietrzny z końca XIX w., pochodnie oświetlające miejsca akcji i hełmy typu pruskiego.
Czytelnik może podziwiać również pierwsze sztandary OSP oraz zapoznać się
z dokumentami piśmienniczymi – obwieszczeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw
pożarniczych. 

Album poświęcony Wielkopolskiemu Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach to
z pewnością cenna publikacja dla wszystkich, którzy interesują się strażą pożarną, jej
historią, postępem technicznym w zakresie pożarnictwa i dokonaniami Wielkopolan,
którzy przysłużyli się rozwojowi naszej formacji. Książka ta pokazuje, że, jak pisze we
wstępie p.o. dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach bryg. Janusz
Garncarczyk, wielkopolska placówka „była i jest wizytówką polskiej straży pożarnej, jak
również strażnikiem historii i etosu strażackiego kilku ostatnich wieków polskiej historii”. 

AS

Hu bert Ko ler, 45 lat Wiel ko pol skie go Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi cach, Wy daw nic -
two Dru kar nia For tes, Ra ko nie wi ce 2019, ISBN: 978-83-939736-1-3.

Od kil ku lat pań stwa po ło żo ne w re jo nie ba se nu
Mo rza Śród ziem ne go z nie po ko jem ocze ku ją na dej ścia
la ta. Nie wy ni ka to z obaw przed tu ry sta mi, lecz pla gą
po ża rów la sów, któ re po wo du ją co raz wię cej szkód
w eko sys te mie, są też przy czy ną ludz kich tra ge dii. 

Po ża ry ob sza rów le śnych sta ły się na ty le po waż -
nym pro ble mem, że po sta no wio no po ło żyć du ży 
na cisk na dzia ła nia pro fi lak tycz ne w tym za kre sie. 
Zor ga ni zo wa no me dial ną ak cję in for ma cyj ną, któ rej
prze kaz upo wszech nia ją rów nież oko licz no ścio we 
znacz ki pocz to we. Przy kła dem mo że być je den 
ze znacz ków se rii wy da nej 10 li sto pa da 2006 r. 
w Re pu bli ce Tu rec kiej Cy pru Pół noc ne go, 
któ ry przed sta wia pło ną cy las.

Ma ciej Sa wo ni

Bezpieczna edukacyjna przygoda 

Za pra sza my do za po zna nia się z por ta lem, szcze gól nie ro dzi ców
i opie ku nów mło dych lu dzi, któ rzy już za chwi lę roz pocz ną no wy rok
szkol ny. 

TB
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