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Wnioski z konferencji
Senackiego Zespołu Strażaków
na temat bezpieczeństwa pożarowego
w mieszkaniach
22 stycznia 2015 r.
Na podstawie przedstawionych w trakcie konferencji prezentacji
i wystąpień opracowano następujące wnioski, pomocne w dalszych
pracach nad poprawą istniejącego stanu rzeczy.
1. Redukcja zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla w obiektach użyteczności publicznej i w mieszkaniach jest priorytetem ze
względu na zagrożenie dla życia ludzi.
2. Redukcja zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla wymaga
szerokiej akcji informacyjnej.
3. Ważną rolę w redukcji zagrożeń pełnią inicjatywy edukacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym planowany przez Komendanta
Głównego program „Zgaś ryzyko”.
4. Producenci przedmiotów codziennego użytku i wyposażenia
mieszkań powinni w szerszym zakresie uwzględniać w stosowanych materiałach i technologiach ograniczanie zagrożenia użytkowników.
5. Zmniejszenie zagrożeń pożarowych i zatruciami wymaga doskonalenia współpracy pomiędzy służbami publicznymi, instytucjami
i innymi zainteresowanymi.
6. Jest niezbędne rozbudowanie, na terenie kraju, sieci równomiernie
rozmieszczonych ośrodków medycyny hiperbarycznej (wyposażonych w komory hiperbaryczne). Należy wykorzystać na ten cel
środki unijne.
7. Konieczne jest ustalenie procedur leczniczych podczas akcji ratowniczych, uwzględniających leczenie zatruć tlenem w komorach
hiperbarycznych.
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8. Procedury lecznicze odnoszące się do ofiar zatruć w trakcie akcji ratowniczych powinny uwzględniać doświadczenia wszystkich
służb publicznych w nie zaangażowanych oraz osiągnięcia wiedzy
medycznej.
9. Konieczne jest upowszechnienie wśród lekarzy wiedzy na temat medycyny ratunkowej i tych jej procedur, które odnoszą się do zatruć.

Stenogram z konferencji
Senackiego Zespołu Strażaków
na temat bezpieczeństwa pożarowego
w mieszkaniach
22 stycznia 2015 r.

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Pozwólcie Państwo, że powitam Was bardzo serdecznie na konferencji Senackiego Zespołu Strażaków na temat bezpieczeństwa
pożarowego w mieszkaniach. Szanowni Państwo, w Parlamencie,
w obu Izbach istnieją dwa Zespoły: Poselski Zespół Strażaków w Sejmie i Senacki Zespół Strażaków - w Senacie. Podejmują one
różnego rodzaju inicjatywy, które dotyczą przede wszystkim działań
prewencyjnych i profilaktycznych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Dyskutowane są również inne tematy, jak chociażby funkcjonowanie i finansowanie ochotniczych straży pożarnych – jak w poprzedniej kadencji, w 2008 roku, gdy zostały zmienione przepisy związane z możliwością ich finansowania. Z tego właśnie powodu można
mówić o zainteresowaniu tematyką strażacką ponad 120 posłów
i 40 senatorów.
Jak Państwo wiecie, został ogłoszony bardzo ważny, prewencyjny
program dotyczący bezpieczeństwa osób, który jest związany z zabezpieczeniem przed tlenkiem węgla i gazami popożarowymi. Został
on wymyślony w Komendzie Głównej (po mojej prawej stronie siedzi pomysłodawca programu Pan Generał Marek Kowalski, zastępca
Komendanta Głównego Straży Pożarnej). Program został ogłoszony
27 października 2014 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Stanisława Rakoczego
i Pana Generała Wiesława Leśniakiewicza jako ten, który będzie kontynuowany do skutku.
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Program ma kilka aspektów: prewencyjny, techniczny oraz bardzo ważny aspekt medyczny. Zawarto w nim wiele działań organizacyjnych, poznawczych, technicznych oraz przede wszystkim
działań profilaktycznych, i to zarówno w zakresie opieki medycznej,
zdrowotnej, jak również i prewencyjnej szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Mówię tutaj o Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczych Strażach Pożarnych czy Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to jeden z ważniejszych programów, jeśli chodzi
o bezpieczeństwo.
W tym programie zawarte są takie elementy, które bardzo mocno
kiedyś zaważyły na bezpieczeństwie pożarowym budynków użyteczności
publicznej. Nie tych, w których mieszkamy, tj. mieszkań, czyli domów
mieszkalnych, ale tych administracyjnych, gdzie się znajdują różne grupy
ludzi. Te elementy, które tam zostały zastosowane, jeżeli chodzi o programy prewencyjne i zabezpieczające, pozwoliły na uzyskanie kolosalnego efektu, w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Podobnie, choć niezwykle szeroko należy traktować programy „Zgaś ryzyko”
i „Nie dla czadu”, które są obecnie wprowadzane (na bazie apelu Ministerstwa i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej).
Szanowni Państwo, w tym programie zrealizowaliśmy już wiele
działań i przedsięwzięć. Byłem wraz z Prezesem Fundacji Bezpieczni
w Domu, Panem Antonim Wolnym, współorganizatorem konferencji,
która miała miejsce w Siemianowicach i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 150 osób, również obecni tu
prelegenci (za chwilę o nich powiem). Była to duża konferencja, na
której gośćmi byli też przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej.
To w trakcie jej trwania wpadliśmy na pomysł, by na różnych forach
takie konferencje organizować. Wspólnym wnioskiem prelegentów
i organizatorów było, żeby takie przedsięwzięcie zrealizować również
na forum parlamentarnym. Z praktyki wiemy, że zazwyczaj parlamentarzyści są niezwykle zajęci i dlatego ich obecność tutaj jest trochę
mniej zaznaczona, ale dla nas ważna jest późniejsza refleksja, która
będzie efektem tego spotkania.
Przede wszystkim dziękuję za Państwa obecność. Chcę serdecznie
powitać członka Senackiego Zespołu Strażaków i współorganizatora
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konferencji, Pana Senatora Jerzego Chróścikowskiego. Bardzo serdecznie witam: Pana Marka Kowalskiego, Zastępcę Komendanta
Głównego Straży Pożarnej, Panią Ewę Momot, dyrektor Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na Śląsku, Pana Mariusza Nowaka, dyrektora Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (który
będzie prelegentem na naszym spotkaniu), Pana Jerzego Maciaka,
Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Spodziewam się, że na dzisiejsze spotkanie przybędzie Pani Poseł
Beata Małecka-Libera oraz Pani Minister Andżelika Możdżanowska,
która jest również Sekretarzem Senackiego Zespołu Strażaków. O swej
obecności zapewniał również Pan Senator Rafał Muchacki, przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia.
Serdecznie witam na naszej konferencji Pana Dyrektora Piotra
Świąteckiego i jego Zespół. Dziękuję za pomoc w organizacji tego
sympozjum.
Pozwólcie Państwo, że powitam jeszcze dyrektora ekonomicznego z Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Pana Tomasza
Gajerskiego. Serdecznie witam media, które są tutaj z nami. Witam
Prezesa Korporacji Kominiarzy Polskich, Pana Waldemara Drożdżoła
i członków Stowarzyszenia Zawodowego Korporacji Kominiarzy Pana
Szymona Dudziaka i Pana Jana Gańskiego. Witam kierownictwa spółdzielni mieszkaniowych. Bardzo serdecznie witam kolegów strażaków
z komend z terenu województwa. Dziękuję za waszą obecność.
Mam nadzieję, że jeszcze do nas dołączą dwie osoby tj. Pan Generał Janusz Skulich, Szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Pan
Marek Chmiel, dyrektor Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Zapewnili, że będą na tej konferencji.
Jeszcze raz szczególnie dziękuję Pani Dyrektor Ewie Momot za
obecność, gdyż ta konferencja jest kontynuacją poprzedniej zorganizowanej na Śląsku.
Szanowni Państwo dziękuję za obecność wszystkich. Trochę czasu
Państwu zająłem. Chciałbym, żeby tutaj przede wszystkim padły słowa, które są związane z tym tematem, i żeby to wykreowało jakieś przesłanie z tej konferencji. Dlatego pozwolę sobie przekazać głos Panu
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Generałowi Markowi Kowalskiemu, zastępcy Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, który poinformuje nas o programie „Zgaś
ryzyko”. Prelegentami w dniu dzisiejszym będą też:
–– pan starszy brygadier Krzysztof Biskup,
–– pan starszy kapitan Karol Kierzkowski,
–– pan dyrektor Mariusz Nowak.
Bardzo proszę, Panie Generale.

Marek Kowalski,

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
Dziękuję Senackiemu Zespołowi Strażaków za inicjatywy, które są
dedykowane bezpieczeństwu, a szczególnie za tę dzisiejszą. Ona koresponduje z naszym przygotowanym programem „Zgaś ryzyko”. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że poprzez Parlament my możemy
inicjatywy podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa realizować,
ale również za to, że na Sali możemy znaleźć sojuszników do tego
naszego programu – po to, żeby poprawić bezpieczeństwo.
Statutowa działalność jednostek interwencyjnych i ochrony przeciwpożarowej pozwala dostrzegać problemy, na które za każdym razem próbujemy sobie znaleźć rozwiązanie i poprawić sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Ale
od wielu lat nasze statystyki pokazują, że liczba ofiar śmiertelnych
utrzymuje się na wysokim poziomie. My nie możemy zaakceptować
żadnej ofiary śmiertelnej, żadnych rannych, jak również strat materialnych. Niemniej jednak to, na co my możemy mieć wpływ, chcemy jak
najlepiej realizować i poprawiać. I poprzez ten program, który został
przygotowany przez nas, chcemy spróbować tę sytuację poprawić. Jest
to problem społeczny, problem świadomościowy, pewnego poziomu
naszej wiedzy i edukacji, no i oczywiście problem interwencyjny i medyczny. Przygotowaliśmy program, który już jest wdrażany, i chcemy
doprosić do uczestnictwa w tym programie wszelkie podmioty na
poziomie centralnym, ale przede wszystkim chcemy wielowątkowo
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dotrzeć z tym programem do poziomu podstawowego, gminnego
– samorządów, jednostek interwencyjnych, szkół, innych instytucji.
Zamarzyło nam się, żeby w to włączyć samorząd lokalny, bo każdy
samorząd ma zapisane w swoich zadaniach również bezpieczeństwo.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prowadzenie programu, w tym roku
będziemy docierali do jednostek, do samorządów, do marszałków, do
wojewodów, do powiatów, do gmin, żeby ten program zaczął funkcjonować. Chcemy również w ramach naszej struktury organizacyjnej
– Komendy Głównej Straży Pożarnej, Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń różnego rodzaju – budować tę
świadomość, włączyć różnego rodzaju podmioty, monitorować proces
realizacji naszego programu po to, żeby na bieżąco wyciągać wnioski
co do jego funkcjonowania i reagować. Chcemy być taką instytucją,
która będzie, mówiąc w przenośni, „lekko zasysała” dobre praktyki
w zakresie realizacji programu. Po to, żeby móc powielać i pokazywać
innym, jak skutecznie można dotrzeć do ludzi. Po pierwszych naszych
spotkaniach już wiemy, że samorządy wymyślają różnego rodzaju konkursy, kupują narzędzia w postaci czujek i opowiadają, że np. mają
określonych 10 gospodarstw, mieszkań, czy domów we wsi, w których
mieszkają starsi ludzie. Być może z jednym z elementów tego programu w postaci czujek dymu, można tam iść i zainstalować urządzenie. Mamy dziś na sali kominiarzy, z którymi rozmawiamy od jakiegoś
czasu - w ubiegłym roku, i jeszcze w poprzednim na konferencjach,
którzy od razu się przyłączyli do naszego programu. Mam nadzieję, że
uda się też zrealizować to, co teraz się robi w zakresie zmiany przepisu prewencyjnego, żeby móc mieć już umocowanie w prawie – żeby
mieć zapisaną w obecnej dobie cywilizacyjnej konieczność instalowania
w obiektach czujek chroniących i zabezpieczających ludzi narażonych
na zagrożenia związane z pożarami.
Jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu i Senackiemu Zespołowi Strażaków za możliwość spotkania i zaraz poproszę Pana Dyrektora Krzysztofa Biskupa z Centrum Naukowo-Badawczego, żeby
przedstawił szczegóły naszego programu.
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Krzysztof Biskup,

Zastępca Dyrektora w Centrum Naukowo-Badawczym
Ochrony Przeciwpożarowej
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.
Postaram się w telegraficznym skrócie zaprezentować Państwu program „Zgaś ryzyko”, ale przede wszystkim skupię się na idei, która
przyświecała rozpoczęciu prac nad tym przedsięwzięciem.
SENACKI ZESPÓŁ STRAŻAKÓW

„Zgaś ryzyko”

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów
2015-2024
st. bryg. Krzysztof Biskup
Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa, 22.01.2015 r.

Kto z Państwa budując lub kupując dom zastanawiał się nad tym,
jak zabezpieczyć się przed włamaniem? Jakie są najczęstsze odpowiedzi? Prawie każdy, lub każdy. Nie było to badanie naukowe, dlatego
nie podaję tego ilościowo. Następne pytanie – kto z Państwa kupując
mieszkanie lub budując dom zastanawiał się, jak zabezpieczyć się przed
pożarem i tlenkiem węgla? Najczęstszymi odpowiedziami było – prawie nikt lub nikt. I można powiedzieć, że w tych dwóch pytaniach jest
kwintesencja naszego programu. Jak spowodować, żeby zagrożenie pożarowe podobnie jak zagrożenie przed włamaniem stały się tematem
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codziennej troski mieszkańców naszego kraju? Jak spowodować, żeby
liczba ofiar pożarów w Polsce była mniejsza?
Czy pożar jest niebezpieczny? Proszę Państwa, chciałbym tutaj
zaprezentować Państwu dwa zdjęcia, którym pozwoliłem sobie
nadać tytuły. Na zdjęciu pierwszym „Szczęśliwy koniec śmiertelnego strachu” widzimy kobietę wyskakującą z 1. piętra płonącego
budynku. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Droga ewakuacyjna
jest odcięta, a więc brak jest możliwości wyjścia normalną drogą.
Natomiast skok z 1. piętra nie jest niebezpieczny. Wszystko się
skończyło szczęśliwie. Drugie zdjęcie, proszę Państwa, to „Tragiczny koniec śmiertelnego strachu”. 7. piętro budynku, w zaznaczonym kółeczku widać mężczyznę i żrący, bardzo gorący dym.
Nie ma czym oddychać, dym pali jego skórę, piecze bardzo mocno. Co człowiek robi w akcie desperacji? Wyskakuje. Gwarantuję,
że w tym momencie ten człowiek oddałby wszystko co posiada,
wszystkie dobra materialne, aby przeżyć. Niestety tej szansy nie
miał. Ten człowiek wyskoczył z 7. piętra, spadł na betonowe podłoże i zginął.

Czy pożar jest niebezpieczny? (1)

Tyt.: Szczęśliwy koniec
śmiertelnego strachu

Tyt.: Tragiczny koniec
śmiertelnego strachu
Ten człowiek oddałby wszystko co posiada, aby
przeżyć. Niestety nie miał tej szansy
My ciągle mamy! Wysłuchajmy z uwagą dalszej
części prezentacji!!!

„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów
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Wróćmy do wspomnianych już wcześniej przez Pana Komendanta Kowalskiego niepokojących danych statystycznych. Proszę zwrócić
uwagę, że liczba pożarów w Polsce ciągle wykazuje tendencję rosnącą.

Niepokojące dane statystyczne (1)
Liczba pożarów wykazuje tendencję rosnącą

Przeciętnie 4,05 pożarów na 1 tys. mieszkańców rocznie przy średniej 40 państw świata 2,46
„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

Liczba ofiar śmiertelnych pożarów wykazuje podobną tendencję.
Co prawda, w ostatnich trzech latach zaobserwowaliśmy spadek liczby
ofiar śmiertelnych pożarów, niemniej jednak nie mamy pewności czy
to już jest trend, czy to tylko takie wahnięcie, jak to miało miejsce,
proszę zwrócić uwagę, w latach 1998-2004. Miejmy nadzieję, że to
już pierwsze efekty, które przynoszą działania podjęte nie tylko przez
Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, ale również przez wiele innych instytucji, które tym tematem się zajmują. Jednak takiej pewności
jeszcze nie mamy.
Liczba rannych ofiar pożarów stale wzrasta. Proszę zwrócić uwagę,
ponad 4 tysiące osób rocznie doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku
pożarów.

Niepokojące dane statystyczne (6)
Liczba ofiar rannych pożarów wzrasta

Wskaźnik ofiar rannych w roku 2012 w przeliczeniu na:



100 tys. ludności - 11,02
1 tys. pożarów - 22,76

(przy średniej w grupie 16 państw świata – 7,7)

„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

Finansowa wartość strat pożarowych, jeżeli chodzi o straty bezpośrednie, stale rośnie. Wynosi ona w Polsce ponad 1 mld złotych
rocznie. Z pewnością jednak ich rzeczywista wartość jest wyższa.

Niepokojące dane statystyczne (4)
Finansowa wartość strat pożarowych – straty bezpośrednie stale rosną

„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów
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Jak wygląda Polska na tle innych krajów? Widać na wykresie, że jest
na pozycji szóstej. Niestety plasujemy się w końcówce cywilizowanych
państw (bo to jest, jak Państwo widzicie, wskaźnik ofiar śmiertelnych
w pożarach na 100 tysięcy mieszkańców).
Niepokojące dane statystyczne (4)

Ofiary śmiertelne w pożarach na 100 tysięcy
osób w latach 2007-2009

Spójrzmy na rozwój cywilizacyjny. Proszę Państwa – z jednej strony
potrafimy przeszczepiać organy, potrafimy wysłać człowieka w kosmos,
a czy pożar, jako podstawowe zagrożenie, które towarzyszy nam od zarania dziejów, nadal jest niebezpieczny? Praktycznie nie potrafimy sobie
z nim poradzić. Zwróćmy uwagę, że pomimo rozwoju cywilizacyjnego,
następują ciągłe, dynamiczne zmiany. W sferze budownictwa są to większe domy na mniejszych działkach. Aranżacja mieszkań, domów – pozbawiona przegród wewnętrznych – tzw. open space (otwarta przestrzeń).
Dzisiaj już standardem w budynkach wielorodzinnych, w mieszkaniach,
stały się salony z aneksami kuchennymi. Kiedyś kuchnia była oddzielnym pomieszczeniem i jeżeli wybuchł pożar, to przez jakiś czas byliśmy
jeszcze izolowani, mieliśmy szanse przetrwać ten pożar. Wzrastające obciążenie ogniowe - na coraz więcej rzeczy nas stać, kupujemy coraz więcej rzeczy, które gromadzimy w mieszkaniach. No i na koniec wszechobecna dominacja tworzyw sztucznych – siding, styropian, plastikowe
obudowy wszystkiego – telewizorów, komputerów, plastikowe są także
16

dywany, ubrania, stolarka okienna, meble itd. Nawet ten słynny polar,
który wydaje się wygodny, miękki, to jest tworzywo sztuczne w 100%.
Nowe technologie, które z jednej strony przynoszą wiele korzyści, jak
panele słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne, z drugiej stanowią poważne zagrożenie pożarowe. Zmiany społeczno-gospodarcze – starzenie się
społeczeństwa. Bez wątpienia grupą najwyższego ryzyka, jeżeli chodzi
o pożary, są osoby starsze, seniorzy. Tempo życia też wpływa na to, że zapominamy o wielu rzeczach, np. nie wyłączonym żelazku, pozostawionym
na gazie posiłku. Migracja ludności, mieszanie kultur to kolejny kłopot.
Eksplozja rozwoju technologicznego – z jednej strony wiemy, że przynosi
korzyści, z drugiej strony te technologie są wdrażane tak szybko, że nie ma
czasu na ich testowanie. Szybka urbanizacja, trendy w zakresie zmniejszania nadzoru administracyjnego w kwestii przepisów przeciwpożarowych.
Dzisiaj, żeby nie utrudniać rozwoju gospodarczego, byłoby najlepiej, żeby
strażacy czy kominiarze nie przeszkadzali. Gdyby ich kontroli było mniej,
łatwiej byłoby prowadzić działalność gospodarczą. Przytoczyć można klasyczny przykład tego. Gdybyśmy spytali co jest ważniejsze – bezpieczeństwo czy ekonomia, to wypadałoby odpowiedzieć, że bezpieczeństwo. Ale
gdybyśmy się przyjrzeli praktyce, to odpowiedź staje się inna.
Zagrożenia pożarowe - zmiany
Zmiany w budownictwie

Ich skutki

 większe domy na mniejszych działkach
 aranżacja mieszkań/domów pozbawiona
przegród wewnętrznych – tzw. open
space (salony z aneksami, antresole itp.)

 wzrastające obciążenie ogniowe
 dominacja tworzyw sztucznych (siding,

 wzrost zagrożeń pożarowych (szybsze
rozprzestrzenianie się pożaru, bardziej
toksyczne produkty spalania, większe
zadymienie, szybsze rozgorzenie)

 bardziej niebezpieczne środowisko pracy
strażaków

styropian, plastikowe obudowy, dywany,
ubrania, stolarka okienna, meble itd.)

 nowe technologie (np. panele słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne)

Zmiany społeczno-gospodarcze
 starzenie się społeczeństwa
 tempo życia
 migracje ludności (mieszanie kultur)
 „eksplozja” rozwoju technologicznego
 szybka urbanizacja

Trendy w zakresie zmniejszenia nadzoru administr. nad przestrzeg. przepisów ppoż.
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Jakie są skutki tych wszystkich zmian? To się przekłada, proszę
Państwa, na wzrost zagrożeń pożarowych - szybsze rozprzestrzenianie
się pożaru, bardziej toksyczne produkty spalania, większe zadymienie,
szybsze rozgorzenie. Powyżej widać dwa zdjęcia. W warunkach laboratoryjnych (badania amerykańskie) zaprezentowano dwa pomieszczenia. Po lewej stronie pomieszczenie urządzone w takim stylu i z takich
materiałów, jakie były wykorzystywane w latach 70., po stronie prawej pokój wyposażony w te same elementy, tyle, że wyprodukowane
współcześnie. Podłożono w tym samym miejscu i czasie w obu pomieszczeniach ogień, i proszę zwrócić uwagę, że już po niecałych 4
minutach w prawym pomieszczeniu doszło do zjawiska rozgorzenia,
czyli praktycznie cała kubatura pomieszczenia wypełniła się płomieniami. Żaden człowiek nie ma szans na przeżycie w takich warunkach.
W latach 70. ten czas od powstania pożaru do całkowitego rozgorzenia
wynosił 15 minut. W tej chwili jest to niestety poniżej 4 minut.
I oczywiście to wszystko przekłada się również na bardziej niebezpieczne środowisko pracy strażaków. Według prognoz naukowców,
pomimo rozwoju nauki i technologii, jeszcze przez kilka stuleci pożary będą pozostawały w głównym obszarze zagrożeń życia człowieka. Poniżej prezentuję wykres, opracowany przez trzech teoretyków
Prognozy bezpieczeństwa pożarowego
Według prognoz naukowców pomimo rozwoju nauki
i technologii jeszcze przez kilka stuleci, pożary będą pozostawały
w głównym obszarze zagrożeń w życiu człowieka

Źródło: N. Bruschlinsky, S. Sokolov, P. Wagner, Ryzyko pożarowe i zapobieganie pożarom — dzisiaj i prognozy na
przyszłość, [w:] P. Guzewski, D. Wróblewski, D. Małozięć, Czerwona księga pożarów, CNBOP-PIB, Józefów 2014.
„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

18

pożarnictwa - grupę amerykańsko-rosyjsko-niemiecką, którzy przewidują, że apogeum, jeżeli chodzi o zagrożenia pożarowe, zostanie
osiągnięte w XXIII wieku. Dopiero od XXIII wieku ludzkość zacznie
sobie dobrze radzić z pożarami.
Czy można to zmienić? Tak, ale nie będzie to łatwe. Proszę Państwa, ostatnie Święta były najtragiczniejsze od kilku lat – w ciągu 3 dni
Świąt zginęło 15 osób, 37 osób zostało rannych.
I proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie, po co jest ten program? Pomimo bardzo intensywnego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, znaczących inwestycji finansowych, usprawnień organizacyjnych oraz
doskonalenia systemu szkolenia, które to elementy przekładają się
na istotne zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, nadal liczba pożarów utrzymuje
się na stałym poziomie (średniorocznie 166 tys. ), liczba ofiar śmiertelnych pożarów również (średniorocznie 550+), a liczba rannych
ofiar pożarów stale rośnie (średnioroczne 3,5 tys). Rośnie również
szacunkowa wartość bezpośrednich strat pożarowych (średniorocznie ok. 1 mld zł). Ze wskaźnikiem 1,53 ofiary śmiertelnej na 100 tys.
mieszkańców Polska jest jednym z krajów o najwyższym poziomie
śmiertelności w pożarach.

Po co ten Program? (3)
paradoks sytuacji
 najwięcej - bo aż 80% wszystkich przypadków śmiertelnych pożarów oraz zatruć CO ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się
najbezpieczniej

 najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem Straży Pożarnej - z czego 80% poniosło
śmierć, pomimo dotarcia jednostek ratowniczych na miejsce zdarzenia w czasie do 15 min
(do 10 min - miasta na prawach powiatu)

tragizm sytuacji potęguje świadomość, że:
 większości tych pożarów/zatruć CO oraz ich ofiar można było zapobiec
 istnieją niedrogie i sprawdzone rozwiązania ograniczające liczbę pożarów /zatruć CO
oraz ich ofiar

I tutaj obserwujemy pewien paradoks sytuacji, o którym już tu dzisiaj wspominano. Najwięcej, bo aż 80% wszystkich przypadków śmiertelnych pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla ma miejsce w obiektach
mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. I tu zrobiłem takie porównanie – obiektów mieszkalnych
oraz obiektów użyteczności publicznej, funkcji ofiar oraz zaangażowania instytucji publicznych. Przyjrzyjmy się.
Jeżeli chodzi o ofiary, to jak już zostało powiedziane wcześniej, większość osób ginie w obiektach mieszkalnych, zdecydowanie mniej w obiektach użyteczności publicznej. A jeżeli przyjrzymy się zaangażowaniu instytucji publicznych w bezpieczeństwo pożarowe, to widzimy że ono jest
odwrotne. W przypadku obiektów mieszkalnych jest ono mniejsze, jeśli
chodzi o obiekty użyteczności publicznej, zaangażowanie jest bardzo duże,
są regularne kontrole, przepisy bezpieczeństwa pożarowego, które są obowiązkowe, zmuszają do pewnych działań. I to skutkuje tym, że efekty są
zdecydowanie lepsze. Kolejna rzecz – najwięcej ofiar pożarów ginie przed
przybyciem Straży Pożarnej. Czy to oznacza, że Straż Pożarna jest tak wolno reagującą służbą? Nie, mogę powiedzieć nieskromnie, powołując się
na różne analizy, że Straż Pożarna jest chyba najszybciej reagującą służbą.
Dlaczego więc tak się dzieje? Zwróćcie uwagę Państwo na rysunek poniżej.
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Od zauważenia do zgaszenia
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Zgłoszenie
„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

Wybucha pożar. Najpierw musimy zauważyć, że ten pożar powstał,
ale on się rozwija już od czasu wybuchu. Następnie, jak już go zauważymy, musimy zaalarmować odpowiednie służby. A dzisiaj coraz
częściej dzieje się tak, że szczególnie młodzi ludzie, którzy żyją w świecie mediów społecznościowych, widząc pożar (zdarzają się już takie
przypadki) nie dzwonią po Straż Pożarną, tylko najpierw wrzucają to na
Facebooka albo na Twittera, bo coś fajnego się dzieje. Dopiero później
ewentualnie dzwonią, albo i nie. Proszę Państwa, naprawdę dopiero od
momentu zgłoszenia możemy liczyć na efektywne działania. A bardzo
dużą rolę odgrywa czas swobodnego rozwoju pożaru – od zauważenia
do faktycznego powiadomienia i zadysponowania służb ratowniczych.
Tragizm tej sytuacji potęguje świadomość, że większości tych pożarów
czy też zatruć tlenkiem węgla oraz ich ofiar można byłoby zapobiec.
Tragizm tej sytuacji potęguje również świadomość, że istnieją niedrogie
i sprawdzone rozwiązania ograniczające liczbę pożarów oraz zatruć
tlenkiem węgla oraz ich ofiar.
Proszę Państwa, chciałbym teraz przedstawić cele Programu.
Nadrzędnym celem jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych w Polsce, w szczególności zmniejszenie
liczby ofiar pożarów, zarówno śmiertelnych, jak i rannych (pamiętajmy,
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że właśnie ta ogromna liczba ponad 4000 osób co roku doznaje obrażeń
w wyniku pożaru), przy wykorzystaniu szerokiej palety działań o charakterze systemowym i przy zaangażowaniu wszelkich podmiotów mogących
wnieść wartość dodaną i gotowych wesprzeć realizację projektu. Pan Komendant wspomniał o tym, że chcemy zbudować koalicję instytucji i osób,
które chcą i mogą wnieść jakąś wartość dodaną dla celów, które określiliśmy dla programu. A jak chcemy to robić? My nie chcemy powiedzieć np.,
że koledzy kominiarze robią fajne rzeczy, ale teraz tak nie powinni robić, bo
wprowadzany jest program „Zgaś ryzyko”, koledzy strażacy z Komendy
Powiatowej też robią fajne rzeczy, ale teraz nie powinni tego robić w ten
sposób, tylko w inny, podobnie jak koledzy z OSP. My takich rzeczy nie
próbujemy mówić, to byłoby bardzo złe. My chcemy to zrobić w taki sposób, aby nie przekreślać pomysłów i przedsięwzięć realizowanych przez
różne jednostki i instytucje, lecz aby inspirować, wzmacniać i koordynować
ich działania. Dlatego, że te działania są dzisiaj podejmowane i one przynoszą już pewne skutki, natomiast, żeby uzyskać planowany efekt musimy
je zdecydowanie zintensyfikować, wzmocnić i skoordynować.
I proszę Państwa, przyjęto dwa cele główne do osiągnięcia do roku
2024, czyli w ciągu dekady. Pierwszym z nich jest ograniczenie liczby
ofiar śmiertelnych pożarów o co najmniej 30%, drugim ograniczenie
liczby rannych ofiar pożarów co najmniej o ten sam procent.
Cele Programu (2)
Cele główne
Jako dwa główne cele do osiągnięcia do roku 2024 przyjęto:
 ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych pożarów o co najmniej 30 %
do roku 2024 (cel powinien być osiągnięty względem roku 2012
(565 ofiar śmiertelnych) - co oznacza nie więcej niż 395 ofiar
śmiertelnych do roku 2024

- 30%

 ograniczyć liczbę ofiar rannych pożarów o co najmniej 30 % do roku
2024 - cel powinien być osiągnięty względem roku 2012 (4186 ofiar
rannych) - oznacza nie więcej niż 2930 ofiar rannych do roku 2024

- 30%

„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów
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Obok celów głównych zdefiniowano również sześć celów pośrednich. A mianowicie – ograniczenie liczby pożarów w obiektach mieszkalnych, dlatego że wyraźnie nam to pokazuje, że w okresach, kiedy
wzrasta liczba pożarów, to wzrasta również liczba ofiar pożarów. Następnie ograniczenie wartości strat materialnych powodowanych przez
pożary, wzmocnienie znaczenia prewencji pożarowej – jak w każdej
dziedzinie wiemy, że lepiej zapobiegać niż interweniować, zwrócenie
uwagi społecznej na powagę zagrożeń pożarowych, wzmocnienie poczucia samoodpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz zbudowanie koalicji instytucji oraz osób na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pożarowego. Liczymy, że te cele dodatkowe, obok głównych, uda nam
się zrealizować w trakcie tego programu.
Czy te cele są realne? Wielu moich kolegów strażaków o to pytało.
Oczywiście tych liczb nie wzięliśmy znikąd, tylko przeanalizowaliśmy
jak to robią inni. W Anglii, w latach 2002 - 2012, udało się doprowadzić do spadku liczby interwencji straży pożarnej o 40%, spadku liczby
interwencji pożarowych o 48%, spadku liczby pożarów w budynkach
o 39%, spadku liczby pożarów drobnych o 44% i spadku liczby ofiar
śmiertelnych pożarów o 30%.
Estonia to kolejny kraj będący ciekawym przykładem. Estonia
przez wiele lat w takim negatywnym znaczeniu królowała wśród krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych pożarów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Natomiast w ciągu 5
lat udało im się ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych pożarów o 50%.
Ale stało się tak dzięki naprawdę bardzo poważnym, skoordynowanym, intensywnym działaniom o zasięgu ogólnokrajowym. Zarówno
w Estonii jak i w Wielkiej Brytanii, obydwa te kraje wdrażały rządowy
program, dotyczący poprawy bezpieczeństwa pożarowego, jak widać,
bardzo skutecznie. Czyli to pokazuje, że my też możemy korzystać
z wzorców i adaptować je, oczywiście, do naszych realiów.
Dostrzegamy też potencjalne trudności w osiągnięciu założonych
celów programu. Mieszkania i domy prywatne pozostają praktycznie
poza nadzorem służb publicznych. Służby publiczne nie mają wstępu
nigdzie, poza tzw. częścią wspólną, czyli w budynkach wielorodzinnych - klatkami schodowymi, windami, korytarzami. Do mieszkań
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prywatnych nie wchodzimy. Chodzi o to, żeby nie zakłócać tzw. miru
domowego. Istnieją jednak instytucje, które mają znaczący wpływ na
mieszkańców mieszkań indywidualnych – są to spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy, korporacje kominiarzy polskich, Parlamentarny
Zespół Strażaków. To są naturalni partnerzy programu, choć oczywiście nie jedyni.
Osiągnięcie celów programu w znacznej mierze polegać będzie
na kształtowaniu odpowiednich nawyków i postaw jego adresatów,
aby bezpieczeństwo pożarowe stało się przedmiotem codziennej troski i zainteresowania. Podobnie jak chociażby sprawy zabezpieczenia
przed włamaniami do mieszkań. Proszę Państwa, poruszamy się w tzw.
indywidualnej domenie bezpieczeństwa. Jest to obszar, na który organy państwowe z definicji mają ograniczony wpływ. Jeżeli ja będę
chciał przejść na czerwonym świetle, chociaż nie wolno tego robić, to
ja przejdę. Co z tego, że przepisy tego zabraniają? Ja uważam, że chcę
przejść i biorąc pod uwagę, że albo zginę, albo nie, to i tak zrobię to.
Tak samo dzieje się, jeżeli chodzi o mieszkania i bezpieczeństwo pożarowe. Jeżeli będę chciał, to pewne rzeczy wykonam w mieszkaniu,
jeżeli nie, to tego nie zrobię.
Kolejna bardzo ważna rzecz – pomiędzy ochroną przeciwpożarową a działaniami Straży Pożarnej nie można postawić znaku równości. Ochrona przeciwpożarowa to znacznie szerszy temat i obszar niż
same działania Straży Pożarnej. Zaryzykowałbym nawet tezę, że to jest
znaczący, ale mniejszy obszar, dlatego, że jeżeli tak naprawdę chodzi
o ochronę przeciwpożarową, to bardzo dużą rolę odgrywają właściciele i administratorzy budynków i obiektów, ale również indywidualni
mieszkańcy. Straż pożarna jest oczywiście kluczowym czynnikiem, ale
nie jedynym.
Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, która jest dużym
utrudnieniem, to to, że między działaniami Straży Pożarnej a gaszeniem pożarów też nie możemy postawić znaku równości. Zakres działania Straży Pożarnej jest zdecydowanie szerszy – znajduje się w nim
również ratownictwo techniczne (na drogach, wodne, wysokościowe),
ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo medyczne. Czyli
w przysłowiowym skrócie można powiedzieć, że są to działania od
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ratowania kota na drzewie, przez pożar, powódź, aż po poważną katastrofę ekologiczną. Dziś Straż Pożarna jest nie tylko od pożarów, ale
jest służbą ratowniczą, która zdecydowanie więcej czasu poświęca na
tzw. miejscowe zagrożenia inne niż pożar, niż na same pożary.
Teraz proszę Państwa, chciałbym przedstawić kolejny temat – małe
inwestycje w duże bezpieczeństwo. Wspomniałem już o zabezpieczeniach antywłamaniowych i o zabezpieczeniach przed pożarem czy też
tlenkiem węgla.

Małe inwestycje w duże
bezpieczeństwo - przykład
zabezpieczenia przed pożarem/CO vs. zabezpieczania antywłamaniowe
zwykle: nic (w Polsce)

zwykle: solidne stalowe drzwi z wielopunktowymi zamkami, żaluzje antywłama niowe, kraty w oknach, system alarmowy

a wystarczy chociaż … zainstalować:

+
czujkę dymu

Pamiętaj! Do antywłamaniowego systemu
alarmowego można podłączyć również:
- czujkę dymu
- czujnik tlenku węgla
- czujnik gazu
- czujnik zalania wodą …

lub
czujnik tlenku czujnik dwufunkcyjny
węgla
- dymu i tlenku węgla

ok. 200 PLN !!!

i wszystkie te urządzenia
podłączyć do stacji
monitorującej

200 PLN

4000 PLN

mała inwestycja w duże
bezpieczeństwo

vs.

duża inwestycja w duże
bezpieczeństwo

Zwróćmy uwagę – jeżeli chodzi o zabezpieczenia antywłamaniowe, zwykle sporo inwestujemy w solidne stalowe drzwi z wielopunktowymi zamkami, żaluzje antywłamaniowe, kraty w oknach,
system alarmowy itp. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed pożarem i tlenkiem węgla, w Polsce zwykle nie ma nic. A wystarczyłoby tylko zainwestować w czujkę dymu, czujkę tlenku węgla lub
czujnik dwufunkcyjny dymu i tlenku węgla. To byłoby idealne
rozwiązanie. Takie urządzenie nas obudzi, zaalarmuje. Nie zgasi
pożaru, więc dobrze byłoby gdybyśmy jeszcze posiadali w domu
gaśnicę. Koszt takiej inwestycji wynosi ok. 200 zł. Jeżeli porównamy inwestycje w zabezpieczenia przed pożarem i zabezpieczenia
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antywłamaniowe to zobaczymy, że około 4000 zł chętnie zainwestujemy w zabezpieczenia antywłamaniowe, a niezbyt chętnie
inwestujemy 200 zł w zabezpieczenia przed pożarem. W tym przypadku widzimy, że jest to mała inwestycja w duże bezpieczeństwo,
w tym drugim jest to duża inwestycja w duże bezpieczeństwo. Nie
chcę Państwu mówić, żebyście nie inwestowali w zabezpieczenia
antywłamaniowe, ale chciałbym namówić również do inwestowania w zabezpieczenia przeciwpożarowe. A proszę pamiętać również o tym, że do antywłamaniowego systemu alarmowego można
podłączyć najprzeróżniejsze urządzenia – czujnik dymu, czujnik
tlenku węgla, czujnik gazu, czujnik zalania wodą. Wszystkie te
urządzenia można podłączyć do stacji monitorującej. To zwiększa
koszt całej inwestycji zaledwie o kilkaset złotych, a mamy naprawdę solidny system. Będąc poza domem możemy czuć się bezpieczni, w przypadku zdarzenia stacja monitorująca nas zaalarmuje,
a to pozwoli na szybszą interwencję.
Proszę Państwa, czy można zapobiec tragediom pożarowym
i zatruciom tlenkiem węgla? Oczywiście, nie wyeliminujemy wszystkich zagrożeń, one zawsze będą nam towarzyszyć. Ludzie zawsze
będą popełniać błędy oraz czasami lekceważyć zasady. W Polsce
taką niepisaną zasadą jest nieprzestrzeganie zasad. To smutne, ale
niestety prawdziwe. Ale możemy łagodzić skutki tych błędów. Dlaczego ludzie inwestują tak dużo i chętnie w zabezpieczenia antywłamaniowe, a lekceważą zagrożenia wynikające z pożarów czy też
zatruć tlenkiem węgla? Często jest to wynikiem braku świadomości
zagrożeń, ale z pewnością nie jest to jedyną przyczyną. Gdyby tak
było, to zarówno wszyscy strażacy jak i kominiarze mieliby zainstalowane czujki dymu i tlenku węgla. A przecież nie mają. Kluczowe
jest następujące stwierdzenie – zagrożenia, które zabijają ludzi, to
niekoniecznie te, które ich przestraszają. Najbardziej klasycznym
przykładem jest porównanie lotu samolotem i jazdy samochodem. Prawdopodobnie każdy z Państwa zna osoby, które nigdy nie
wsiądą do samolotu, a mało kto zna osobę, która nie wsiądzie do
autobusu czy samochodu. A w 2012 roku na całym świecie w wyniku wypadków lotniczych zginęło 511 osób, zaś w wypadkach
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samochodowych w Polsce w tym samym czasie śmierć poniosło
3515 osób. Ktoś może zarzucić, że jest to przykład nieadekwatny
do naszego spotkania. Więc zobaczmy dalej - zabezpieczenia antywłamaniowe i zabezpieczenia przed pożarem. Po co się zabezpieczamy i instalujemy zabezpieczenia antywłamaniowe? Żeby zabezpieczyć się przed potencjalnym złodziejem i potencjalnym mordercą.
W 2012 roku w Polsce było 600+ ofiar śmiertelnych pożarów oraz
zatruć tlenkiem węgla w Polsce, w tym samym czasie popełniono
582 morderstwa. Dlaczego 600+ ofiar pożarów? Dlatego, że my
wiemy, że tych ofiar śmiertelnych było więcej. To wynika z definicji
ofiary śmiertelnej, która wynika z przepisów prawa w Polsce – jest
to ofiara, której zgon lekarz stwierdzi na miejscu zdarzenia. Jeżeli
osoba zostanie zabrana do karetki i w niej umrze, to już w statystykach nie zostanie ona ujęta. Więc te liczby są z pewnością wyższe.

Czy można zapobiec tragediom
pożarowym/zatruć CO? (1)
 Nie wyeliminujemy wszystkich zagrożeń,

 ludzie zawsze będą popełniać błędy
oraz czasami lekceważyć zasady

ale możemy łagodzić skutki

 Dlaczego ludzie inwestują tak dużo i chętnie w  często z braku świadomości zagrożeń
zabezpieczania antywłamaniowe, a lekceważą  zagrożenia, które zabiją ludzi - to
zagrożenia wynikające z pożaru oraz CO?
niekonieczne te, które ich przestraszają

vs.

3515 ofiar śmiertelnych
tylko w Polsce (2012 r.)

511 ofiar śmiertelnych
na całym świecie (2012 r.)

vs.
600+ ofiar śmiertelnych pożarów
oraz CO w Polsce (2012 r.)

582 morderstwa w Polsce (2012 r.)

Proszę Państwa, skoro zabójstwa są traktowane jako problem społeczny, to dlaczego skutki pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla nie są
traktowane w ten sam sposób? Czym różni się ofiara zabójstwa od
śmiertelnej ofiary pożaru lub tlenku węgla? Dlaczego żądamy działań zmierzających do ograniczenia zjawisk kryminalnych, a tak łatwo
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przechodzimy do porządku w przypadku ofiar pożarów oraz tlenku
węgla? Ciekawostką jest to, że w wielu krajach, gdyby w pożarze zginęły
jednocześnie np. trzy osoby, to naciski mediów, również na władzę
w kwestii wyjaśnień, byłyby bardzo silne. Czy ktoś widział „marsz milczenia” poświęcony śmiertelnym ofiarom pożaru lub zatrucia tlenkiem
węgla? Ja nie widziałem…
Proszę Państwa, jakie określiliśmy priorytety i kierunki działań? Zespół pracujący nad programem zdefiniował najpierw cztery obszary
bezpieczeństwa. Są to:
–– człowiek,
–– budynek,
–– działalność ratownicza,
–– system.
W obszarze bezpieczeństwa człowiek zdefiniowaliśmy następujące
priorytety:
–– świadomość zagrożenia (wśród społeczeństwa oraz ratowników)
i kształtowanie bezpiecznych zachowań,
–– profilaktyka pożarowa obiektów mieszkalnych.
W obszarze bezpieczeństwa budynek zdefiniowaliśmy następujące
priorytety:
–– doskonalenie standardów bezpieczeństwa dla konstrukcji budynków – eliminujących największe zagrożenia w warunkach pożaru,
–– doskonalenie standardów bezpieczeństwa dla materiałów służących wyposażeniu wnętrz (pewnie koledzy strażacy oglądali film
z testem porównującym zakup sofy w dużym sieciowym sklepie
o zasięgu ogólnoświatowym – w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Sofy
wyglądały identycznie. Podpalono je w tym samym miejscu i czasie.
Ta kupiona w Polsce po chwili płonęła jak w pochodnia, kupiona
w Wielkiej Brytanii paliła się małym płomykiem. Dlaczego? Dlatego, że w Wielkiej Brytanii jest obowiązek stosowania w meblach
tapicerowanych {materiały obiciowe, wypełnienie, pianki} materiałów uodpornionych ogniowo. W Polsce i większości państw Unii
Europejskiej tego obowiązku nie ma),
–– promowanie bezpiecznych urządzeń i systemów technicznych
w budynkach (chodzi chociażby o czujki dymu).
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Kolejny obszar bezpieczeństwa to działalność ratownicza. Tu priorytetami są:
–– czas dojazdu,
–– wyszkolenie,
–– wyposażenie,
–– bezpieczeństwo ratowników (strażaków),
–– zwiększenie skuteczności działań gaśniczych.
W obszarze system priorytetami są:
–– koordynacja działań zmierzających do ograniczenia liczby ofiar pożarów. Mówiliśmy o tym, że trzeba te działania skoordynować. Bo
dzisiaj one już są, ale są rozproszone, trzeba je więc skoordynować
i wzmocnić,
–– legislacja – ustawy, rozporządzenia i prawo miejscowe,
–– finansowanie – wypracowanie mechanizmu finansowania działań
zmierzających do ograniczenia ofiar pożarów,
–– promocja i wspieranie Programu,
–– doskonalenie systemu ratowniczego,
–– monitoring, ocena i reagowanie (na zaobserwowane trendy, problemy, zjawiska wpływające na bezpieczeństwo),
i na koniec nie mniej ważne badania i rozwój.
Jaki jest charakter planowanych działań? Dla osiągnięcia celów programu, niezbędne będzie podjęcie w każdym z tych obszarów działań
o charakterze technicznym, legislacyjnym oraz edukacyjnym.

Charakter planowanych działań (1)
Dla osiągnięcia celów programu, niezbędne będzie podjęcie w każdym obszarze działań o
charakterze:
 technicznym (bezpieczne urządzenia, wyposażenie oraz budownictwo + system
powiadamiania ratunkowego, wyposażenie techniczne służb ratowniczych)
 legislacyjnym (zmiana przepisów prawa oraz jego egzekwowanie - prewencja techniczna)
 edukacyjnym (dostarczenie wiedzy/informacji oraz wzrost świadomości - prewencja
społeczna)

„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

A jak to sobie wyobrażamy? Mamy obszar człowiek, priorytet budowanie świadomości o zagrożeniach i kształtowanie bezpiecznych zachowań i kierunki działań rozbite na edukację, legislację i technikę. Przykładowym
działaniem z kierunku edukacja może być organizowanie konkursów
na najlepsze inicjatywy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa
pożarowego na poziomie lokalnym, z kierunku legislacja – wprowadzenie zadania „Prewencji społecznej” do dokumentów strategicznych,
a z kierunku technika - stworzenie portalu edukacyjnego o tematyce
pożarniczej, skierowanego do dzieci (gry edukacyjne), młodzieży i dorosłych (nowinki techniczne, ciekawostki, porady itp.)

Charakter planowanych działań (2)
Przykład
Człowiek
Priorytet

Kierunki działania
Edukacja

Budowanie
świadomości
o zagrożeniach
i kształtowanie
bezpiecznych
zachowań
…

organizowanie
konkursów na
najlepsze inicjatywy
ukierunkowane na
poprawę
bezpieczeństwa
pożarowego na
poziomie lokalnym

Nadzór/legislac
ja
wprowadzenie
zadania „Prewencji
społecznej” do
dokumentów
strategicznych
…

…
„Zgaś ryzyko”. Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

Technika
stworzenie portalu
edukacyjnego o
tematyce pożarniczej,
skierowanego do:
dzieci - gry
edukacyjne;
młodzieży i dorosłych
- nowinki techniczne,
ciekawostki, porady
itp.

…

Wnioski, jakie wynikają z Programu to:
–– według prognoz naukowców pożary jeszcze przez wiele lat będą
jednym z głównych zagrożeń w życiu człowieka,
–– po osiągnięciu pewnego poziomu, dalsze inwestowanie w system reagowania, nie przełoży się na proporcjonalne (do ponoszonych nakładów)
ograniczenie liczby pożarów – konieczne są działania innego rodzaju,
–– istnieją skuteczne, sprawdzone i niedrogie środki i sposoby poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Przykładem są przywołane czujki, substancje uodparniające czy ograniczające palność materiałów,
–– realizacja Programu „Zgaś ryzyko” powinna doprowadzić do obniżenia liczby pożarów w Polsce i do zbudowania III filaru ochrony
przeciwpożarowej. W ujęciu klasycznym ochrona przeciwpożarowa
opiera się na dwóch filarach – na działalności interwencyjnej oraz
na tzw. prewencji technicznej. Straż pożarna (głównie) kontroluje
obiekty użyteczności technicznej pod kątem spełnienia wymogów
bezpieczeństwa pożarowego. Trzecim filarem byłaby prewencja
społeczna, czyli uświadamianie ludzi o tym, że pożar jest poważnym zagrożeniem, i że bezpieczeństwo pożarowe w dużej mierze
w ich mieszkaniach i domach zależy od nich samych.
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Dla osiągnięcia celów programu niezbędne są:
–– intensywne i skoordynowane działania wielu instytucji (nie tylko
Straży Pożarnej) – chodzi więc o zbudowanie koalicji,
–– determinacja osób odpowiedzialnych za kształt ochrony przeciwpożarowej – odpowiadają za nią nie tylko strażacy,
–– przyjęcie liczby ofiar jako głównego miernika bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli będziemy się zastanawiać i cały czas analizować,
dlaczego giną ludzie, dlaczego w danym roku jest więcej ofiar niż
w poprzednim, to uda się dojść do ważnych wniosków, dzięki którym będzie możliwe podjęcie działań naprawczych,
–– skoncentrowanie uwagi na obiektach, gdzie ginie najwięcej ludzi,
czyli na obiektach mieszkalnych. Nie lekceważymy obiektów użyteczności publicznej, gdzie przebywa najwięcej ludzi – to trzeba
kontynuować i te działania trzeba realizować, natomiast musimy
równolegle do tego skupić uwagę na obiektach mieszkalnych,
–– zbudowanie świadomości „ja sam muszę zadbać o bezpieczeństwo
swoje i swoich najbliższych – Straż Pożarna pomoże mi pod warunkiem, że zdąży”, czyli bezpieczeństwo pożarowe jako przedmiot
codziennej troski i zainteresowania.
Na koniec jeszcze chciałbym zacytować towarzyszące nam motto „bezpieczeństwo to nie wszystko, lecz bez niego wszystko jest niczym”. Dziękuję Państwu za uwagę.

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam przybyłą na naszą
konferencję Panią poseł na Sejm RP, Przewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków Krystynę Skowrońską, przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych i członka Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, której chciałbym podziękować za popierające nas zawsze działania w zakresie możliwości inwestycyjnych.
Dziękujemy, Pani Poseł. Widzicie Państwo, jak mocno Pani Poseł jest
związana ze strażakami. Bardzo serdecznie witam również członka Senackiego Zespołu Strażaków, pana senatora Jana Marię Jackowskiego.
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Szanowni Państwo, pozwólcie, że zanim Pan Generał Marek Kowalski podsumuje wystąpienie naszego znakomitego prelegenta pana
Krzysztofa Biskupa, głos zabierze Pani Poseł Krystyna Skowrońska,
a później Pan Senator.

Poseł Krystyna Skowrońska

Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków
Dziękuję bardzo Panu Senatorowi, Przewodniczącemu Senackiego Zespołu Strażaków, Generałowi Zbigniewowi Meresowi.
Chciałabym powitać obu panów generałów, Państwu Senatorom
dziękuję za to zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Witam wszystkich Państwa. Ja powiem parę słów poza tematem dzisiejszej konferencji. Współpraca układa nam się bardzo dobrze. Najpierw chciałabym powiedzieć, skąd wzięły się moje zainteresowania w zakresie
pomocy strażom pożarnym – tej państwowej i tym ochotniczym. 21
lat temu w Kuźni Raciborskiej wybuchł wielki pożar. Strażacy po
akcji mieli przepalone buty, bo to nie był taki sprzęt jak dzisiaj. Byli
bardzo zmęczeni, ale opowiedzieli mi o tym, jak ciężko pracowali.
Od tego momentu zaczęłam się i angażować, i pomagać. Senacki
i Poselski Zespół Strażaków - jak się uzupełniamy i o czym mówimy, gdzie się możemy wspierać, jakie są te pola? Druh senator Meres sprawuje funkcję Przewodniczącego Senackiego Zespołu Strażaków już drugą kadencję, ja również przewodniczę Poselskiemu
Zespołowi Strażaków drugą kadencję, wcześniej byłam wiceprzewodniczącą Zespołu, od 2001 roku. Gdy rozmawiamy o programach, o projektach ważne jest, żeby pamiętać, że bez pieniędzy nie
można wdrożyć pewnych przedsięwzięć. Bez pieniędzy nie można być bezpiecznym w akcji, nie można być dobrze uzbrojonym
przeciwko tym wszystkim zagrożeniom, które występują w pracy
Państwowej Straży Pożarnej i u ochotników. Udało nam się wiele
zrobić, poprzez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przekazujemy środki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Znaczący wzrost tego funduszu mieliśmy w roku 2011.
Udało nam się wtedy bardzo dużo zrobić, bo wówczas potroiliśmy
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kwotę przeznaczaną na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
a poprzez komendantów wojewódzkich, poprzez Komendanta
Głównego, tym programem i środkami, które trafiają do jednostek,
lepiej można posterować. Na pewno przez cały czas od roku 2011
utrzymujemy wzrost środków - od 25 mln zł do 75 mln zł na rok
2015. A zatem w tym rachunku ciągnionym są to znaczne pieniądze,
które trafiają do ochotniczych straży pożarnych. Udaje nam się, co
może potwierdzić obecny tu dyr. Jerzy Maciak, każdego roku pozyskiwać większe lub mniejsze środki, na to co planuje się, na dotacje
dla ochotniczych straży pożarnych, dla Zarządu Głównego. Na rok
2015 udało się te środki zwiększyć o kwotę 2 mln zł w stosunku
do przedłożenia rządowego. A przypomnę, w Komendzie Głównej
są również środki z ubezpieczeń. Widzę na Sali również druhów
z Państwowej Straży Pożarnej, więc powiem tylko, że program inwestycyjny przewidywał 7 mln zł dla Państwowych Straży Pożarnych, a udało się go zwiększyć o dodatkowe 8 mln zł. W ubiegłym
roku był kłopot z pieniędzmi, ale udało nam się przy współpracy,
przy dobrym planowaniu zwiększyć środki dla Państwowej Straży
Pożarnej o kwotę 10 mln zł. Zatem to pokazuje, jak również realizowany we wcześniejszych latach program modernizacyjny (a dzisiaj
również o takim programie myślą zarówno Komenda Główna jak
i MSW), że te potrzeby trzeba rozsądnie ułożyć w kontekście tego,
jak wygląda budżet Państwa. To jest właśnie troska o zabezpieczenie finansowe. W zakresie współpracy Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych były na tym odcinku w stosunku
do ochotników dwa duże problemy. Jeden problem to kierowcy
ubezpieczeni w KRUS i zabieranie im świadczeń KRUS-owskich,
z obowiązkowym przechodzeniem na ubezpieczenie w ZUS. To
był ogromny problem w środowisku. Ta sprawa jest już załatwiona i od 1 stycznia 2015 roku mamy nowe rozwiązania, a to co się
działo wcześniej, ma być, mówiąc kolokwialnie, naprawione. Mamy
jeszcze jedną rzecz w trakcie procedowania. Dla tych wszystkich
Państwa, którzy jesteście z terenu, powstała inicjatywa obywatelska, dotycząca ochotników strażaków, biorących udział w akcjach,
a nieubezpieczonych, nie mających żadnego świadczenia z tytułu
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ubezpieczenia, niepracujących, nierolników w przypadku pojawienia się wypadku w akcji i potrzeb m.in. odszkodowawczych i rehabilitacyjnych. W tym zakresie jesteśmy na końcówce oceny skutków takiej regulacji i chcemy ten projekt przedłożyć jako projekt
zespołu, uzgodniony pomiędzy Klubami i zaakceptowany przez
nie. To są pola, które szczególnie chciałam zaznaczyć. Chciałam
podkreślić, że z Panem Senatorem Zbigniewem Meresem, od długiego czasu udaje nam się rozwiązywać inne ważne sprawy związane
z bezpieczeństwem, w tym specjalnie ze służbami, wśród których
są Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Myślę, że to wychodzi
nam na dobre i jest pożyteczne. Dzisiejsza konferencja, dotycząca
specjalnego programu i świadomości w zakresie dbania o własne
bezpieczeństwo na pewno jest ważna. Mieliśmy w tym wystąpieniu
informację, że tak mocno staramy się ten nasz dom upiększyć, a on
staje się coraz bardziej łatwopalny, albo że nie zwracamy uwagi na
bezpieczeństwo w tym zakresie. Ja chcę powiedzieć - to pewnie
jest podobnie jak z samochodem. Samochód ubezpieczamy, a swoje
zdrowie, życie czasami lekceważymy. Ja się bardzo cieszę, że widzę
również Państwa kominiarzy, bo ważne jest wszystko - zaczynając
od tego, jak bezpieczne będziemy mieli wszystkie wyciągi, i to jak
one będą skonstruowane i przeglądane, po ostatnio podjętą przez
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy
z Ochotniczą Strażą Pożarną akcję związaną z bezpieczeństwem.
Te wszystkie urządzenia, jak czujki dymu czy tlenku węgla – chcę
powiedzieć, że jestem ostatnio po remoncie – mam zainstalowane
w domu. Nie wiem jak się ich używa, bo do końca instrukcji nie
przeczytałam, ale instrukcję powiesiłam sobie obok. To oczywiście
żart. To jest bardzo ważna akcja i mam nadzieję, że wszystkie środowiska (wiem, że Państwowa Straż Pożarna zawsze), uczulą, żeby jak
najwięcej zwracać na to uwagę – przy remontach, przy inwestycjach,
różnego rodzaju przebudowach. Jest to bardzo niewielki wydatek.
Myślę, że im więcej takich działań z naszej strony, ale również z każdej innej, tym większą część osób uda się do tego przekonać. Ważne
jest, żebyśmy jak najwięcej o tym rozmawiali, tak samo jak o tych
wszystkich sprawach związanych z przeglądami kominiarskimi. To
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są rzeczy istotne, a nie przywiązujemy do tego wagi. Myślę, że wszyscy się do tej akcji włączymy, obojętnie w którym miejscu jesteśmy.
To nic nie kosztuje, a w tym zakresie możemy zrobić bardzo wiele.
Inną formułę Poselski Zespół Strażaków przewiduje na swoje
lutowe posiedzenie, ale mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować z Senackim Zespołem Strażaków i uda nam się jeszcze
dużo przedsięwzięć razem zrealizować. Staramy się, a podejmowane
przez nas działania okazują się skuteczne. Na koniec jeszcze dygresja – pani minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, członek
Poselskiego Zespołu Strażaków, poprzednio kierowała pytania do
mnie, do Zespołu, do Pana Senatora, dlaczego walczymy o środki dla
strażaków. Odkąd została szefową resortu, jest zadowolona z budżetu Państwowej Straży Pożarnej i wsparcia, jakie daje w działaniach
Ochotnicza Straż Pożarna. To świadczy, że to co Państwo robicie,
a my razem z Państwem, pomimo słyszanych czasami słów krytyki,
zasługuje na wspieranie i na poszerzanie kręgu osób, które by to
działanie akceptowały. Chciałabym korzystając z okazji, że tu jestem,
przekazać na ręce pana Komendanta Głównego Straży Pożarnej i naszych gości biorących udział w tej konferencji nasze dobre życzenia.
Wiedzcie Państwo, że zawsze z ważnymi sprawami możecie na nas liczyć. Chciałabym podziękować wszystkim gościom za to, że Państwo
w swoich środowiskach, razem ze swoimi kolegami i koleżankami robicie świetną robotę, od zabezpieczeń przeciwpożarowych począwszy, po akcje podczas wszystkich klęsk żywiołowych. Każdego dnia,
gdy włączam telewizor, to widzę, że nie ma dnia, w którym służba
strażacka nie byłaby potrzebna. Akceptacja środowiska jest duża i akceptacja w miejskich środowiskach jest, co ważne, coraz większa. Bo
miejskie środowiska myślały, że mają Państwową Straż Pożarną i wystarczy. A zatem to działanie jest niezwykle ważne. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą konferencję i powiedzieć,
że jeżeli będą jakiekolwiek uwagi i wnioski, to ta inicjatywa dzisiejsza
również w jakiś sposób zostanie objęta patronatem naszego Zespołu.
My również poprosimy Państwa o taką prezentację na posiedzeniu
Poselskiego Zespołu Strażaków, żeby się włączyć w akcję, którą bardzo będziemy popierać.
36

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Poseł. Chciałem powiedzieć,
że Pani Poseł bardzo skromnie wyraziła się tutaj o swoich działaniach.
My tu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i strażakami
ochotnikami naprawdę jesteśmy wdzięczni za tyle pracy i działalności,
a przede wszystkim za ciągłe informowanie i podnoszenie naszego
znaczenia, jeżeli chodzi o działanie.
Szanowni Państwo, senator Jan Maria Jackowski w podobny sposób
chciał się wyrazić, jeżeli chodzi o nasze dążenie do tego, by te sprawy
dotyczące bezpieczeństwa podnieść na jak najwyższy poziom, ale już
nie mógł dłużej z nami zostać. Prosił, żeby przekazać, że identyfikuje
się z tym, co zostało na tej konferencji powiedziane i popiera wszystkie
działania. Jest tutaj z nami pan Antoni Wolny, prezes Fundacji „Bezpieczni w Domu”, który przyniósł ze sobą kilka broszurek mówiących
o tym zagrożeniu. Powiem szczerze, Pan Prezes i Pan doktor Mariusz
Nowak ze Śląska, to są te osoby które tam informację o programach
„Zgaś ryzyko” i „Nie dla czadu” krzewią na co dzień. Za to chce Pani
Przewodnicząca Krystyna Skowrońska w naszym wspólnym imieniu
panom podziękować.
Na zakończenie po prelekcji pana starszego brygadiera Krzysztofa
Biskupa, oddaję głos Panu Komendantowi. Bardzo proszę o ewentualne wnioski.

Marek Kowalski,

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej
Szanowni Państwo, ja tylko w kilku zdaniach podsumowałbym
tę część. Kontynuujemy temat bezpieczeństwa, więc chciałbym odnieść się do paru wątków. Jeżeli mówimy o wymiarze finansowym,
o czym pani przewodnicząca wspominała, to ja chcę powiedzieć, że
pieniądze wydajemy celowo. Mówiliśmy o kwotach globalnych. Ale
one muszą mieć swój wymiar praktyczny. Mniej więcej 10 lat temu
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założyliśmy sobie parametr interwencyjny. W 15 minut powinniśmy
dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy. To możemy osiągnąć
poprzez podstawową rzecz, jaką jest sieć jednostek – PSP i OSP. 22
lata temu, kiedy powstawał Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
było 2 tysiące jednostek włączonych do Krajowego Systemu. Jednostki włączone do KSR-G są mobilne, dobrze wyposażone, z potencjałem i wyszkoleniem ludzkim. Dzisiaj mamy 4 tysiące jednostek.
Jeszcze 10 lat temu mieliśmy czas interwencji w parametrze 15 minut
na poziomie 75%. Dzisiaj mamy ponad 85%. Pieniądze, o których
mówiła pani poseł, i tu dziękuję Parlamentowi za akceptację takiego
budżetu (z poziomu 25 mln zł na 75 mln zł dzisiaj), przekładają się
na to, że zdefiniowaliśmy dla Krajowego Systemu narzędzia, w które powinny być jednostki wyposażone. Żeby oprócz czasu dojazdu
i reagowania również miały wyposażenie pozwalające na efektywne
działania ratownicze. Z tych pieniędzy mamy dzisiaj w jednostkach
Krajowego Systemu torby ratownictwa medycznego, agregaty, aparaty oddechowe, cały system zaplecza - po to, żeby ratownik mógł
przystępować do każdej interwencji, bez względu na to, czy jest to
ratownik PSP czy OSP. Zresztą mówię zawsze, że ten kto potrzebuje
pomocy, nie rozróżnia munduru. On chce mieć kwalifikowaną, dobrą
pomoc ratowniczą. To jest w tym wszystkim bardzo ważne. I jeszcze odniosę się do tego naszego programu. Proszę Państwa – nowa
perspektywa finansowa. Oczekujemy, że tę część dotyczącą edukacji, przygotowania młodzieży i szkół będziemy realizować nie tylko
w naszych ośrodkach szkoleniowych, w naszych jednostkach ratowniczych. Bo chcemy mieć możliwość szkolenia i przygotowania świadomości ludzkiej do tego, żeby to bezpieczeństwo było na wyższym
poziomie. Są przecież symulatory, miasteczka, gdzie można pokazać
to potencjalne zagrożenie. Rozpoczynając program spotkaliśmy się
z panem redaktorem Krzysztofem Ziemcem, o którym mówimy „pozytywny bohater”. Chcieliśmy wiedzieć, czy ludzie, których dotknęło
nieszczęście w postaci pożaru, nie włączyliby się również do tego
programu? On nie tylko doświadczył zagrożenia, z którego wyszedł
i uratował rodzinę, ale dla nas, w ramach kampanii społecznej, będzie
dobrym przekaźnikiem myśli, filozofii, intencji tego podejścia i tego
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programu. Mówiąc, że będę szedł na dzisiejsze spotkanie, spotkałem się z pewną osobą, z którą rozmawiałem o czujkach i o tym
programie. Ta osoba powiedziała mi, że będąc świadomą, dbającą
w każdym obszarze swojego domu o wszystko, nie miała świadomości, że poprzez takie coś jak czujka można poprawić bezpieczeństwo.
Zadeklarowała też zakup czujki bliskiej osobie na urodziny. Właśnie
w taki sposób można poprawić świadomość ludzką.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć, że my od wielu lat wykorzystujemy każdą okazję, aby propagować bezpieczeństwo. Przekazujemy
naszym jednostkom, naszym strażakom, że Dzień Strażaka to nasze
święto, święto przyjmowania gratulacji, podziękowań, ale także czas
na dotarcie do ludzi i promowanie bezpieczeństwa. Dla nas Dzień
Strażaka to też jest promocja bezpieczeństwa. I to też tak w naszych
jednostkach wykorzystujemy. Podam Państwu tylko jeden przykład –
jeden z komendantów powiatowych wspomniał o imprezie plenerowej, której główną gwiazdą miał być pewien artysta. Po jakimś czasie
podszedł on do strażaków, i poprosił, żeby wreszcie zakończyli swoje
konkursy i zabawy dla dzieci i ich rodziców, bo godzina jego występów
już minęła, a on wciąż nie może wejść na scenę.
I jeszcze jedno zdanie na koniec – nasze podejście jest podejściem
czysto projektowym od strony zarządzania. Zbazowaliśmy problem,
wdrażamy pewne przedsięwzięcia i oczekujemy na efekt. I dla nas satysfakcją będzie, kiedy ten trend odwróci się i opcja zero „Zgaś ryzyko”
będzie opcją, do której będziemy dążyć z Państwem, ze wszystkimi
współuczestniczącymi w tym programie i w naszym życiu, bo bezpieczeństwo to życie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, oddaję głos
Panu Senatorowi, o dalszą część prosząc.

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Bardzo dziękuję. I bardzo proszę – pan starszy kapitan Karol
Kierzkowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Warszawie. Panie kapitanie, muszę dla porządku dodać, że proszę
o zwięzłą wypowiedź, w granicach 20 minut.
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Starszy kapitan Karol Kierzkowski,

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Warszawie
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałem pokazać działania, jakie prowadzi Mazowiecka Komenda, czy mazowieccy
strażacy, jeżeli chodzi o popularyzację i edukację w sferze bezpieczeństwa.
Chodzi o tzw. prewencję społeczną, bo mamy też prewencję techniczną,
o której mówił już tutaj pan Krzysztof Biskup. I warto też wejść w ten
obszar, który prowadzimy już rzeczywiście przez szereg lat, tylko myślę,
że troszeczkę bardziej punktowo – tu ktoś coś zrobi, tam ktoś coś zrobi.
Teraz, jeżeli to będzie w jednym programie, w jednej całości, to myślę,
że będzie to bardziej skoordynowane. Moja prezentacja będzie króciutka.
Tytułem jej jest „Stan bezpieczeństwa pożarowego”, ale powiemy sobie
dużo o działaniach edukacyjnych, dlaczego pożary tak często wybuchają
w mieszkaniach, jak one wyglądają, co się podczas nich dzieje. Tak naprawdę, nie zdajemy sobie sprawy, że pożar może wybuchnąć również
u nas. Najczęściej wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, a tak naprawdę
statystyki pokazują, że pożary, co potwierdzą obecni tu strażacy, wybuchają
najczęściej w porze posiłków, podczas weekendów – posiłki pozostawione
na gazie, alkohol to częste ich przyczyny. One zazwyczaj nie są wielkie,
zazwyczaj pali się jakieś łóżko, fotel czy kuchenka gazowa. I tak najczęściej
zabija dym, rzadziej ogień. Dlatego też promujemy takie urządzenia jak
czujka dymu, czujka tlenku węgla. Nie muszę tutaj nikomu mówić, że to
jest zasadne, ale urządzenie, które ma siedmioletnią gwarancję, jest bardzo
dobrą inwestycją w nasze bezpieczeństwo. Przeliczając na pieniądze, taka
czujka tlenku węgla kosztuje nas 5 groszy dziennie w przeliczeniu na 5 lat
funkcjonowania. Czujki dymowe są jeszcze tańsze, więc są to naprawdę
niewielkie koszty, a korzyści są ogromne. Żeby zobrazować, czym się charakteryzują pożary, chciałem od razu pokazać kilka zdjęć. Na pierwszym
slajdzie widać mieszkanie po pożarze choinki. To nam uzmysławia, co
może się stać w naszych domach, w których całe wyposażenie jest palne.
Była już mowa o tworzywach sztucznych.
Czujka swoim sygnałem potrafi obudzić nas, dać znać, że coś jest
nie tak. Parametr czasu zauważenia pożaru – możemy wpływać na
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niego poprzez edukację społeczeństwa, bo czas dojazdu straży pożarnej
w mieście, np. w Warszawie wynosi średnio 6 minut. A czas zauważenia
- nie wiemy, szczególnie w porze nocnej, kiedy nikt tego nie widzi, kiedy
jest czarny dym, wszyscy śpią. Przy 20 minutach swobodnego rozwoju
pożaru nie ma szans, żeby kogoś uratować.
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
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Dlatego warto przypominać ludziom o tym, czy też promować ideę
bezpieczeństwa. W kampaniach edukacyjnych warto wykorzystywać spoty
reklamowe. Bo my możemy mówić mediom, możemy przestrzegać, ale
dopóki ludzie tego nie zobaczą na własne oczy czy też nie poczują na własnej skórze, to efektów nie będzie. Dlatego tego typu materiały może dostać dowódca jednostki, może dostać prezes ochotniczej straży pożarnej,
komendant powiatowy czy strażak, który pójdzie do ludzi, coś im powie,
coś pokaże. Bo tylko wtedy widać skalę problemu. Mam nadzieję, że ten
program będzie zmierzał ku temu, żeby jak najwięcej takich narzędzi mieć.
Liczba pożarów w obiektach mieszkalnych w województwie mazowieckim ma tendencję liniową, na około 27 tys. – 28 tys. w Polsce, w województwie mazowieckim liczba ta zbliża się do około 4000. To jest 14%.
Osoby poszkodowane – na wykresie linia górna to osoby ranne
w pożarach ogółem – w pożarach lasów, pożarach traw, obiektów
użyteczności publicznej i innych nietypowych miejsc. Linia poniżej to
osoby ranne w pożarach obiektów mieszkalnych, jest to około 77%
wszystkich rannych. Dolne dwie linie to ofiary śmiertelne pożarów,
w pożarach obiektów mieszkalnych jest to ok. 83% wszystkich ofiar
śmiertelnych. Czyli jest to bardzo wysoka liczba, która się utrzymuje.
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Liczba pożarów w obiektach mieszkalnych
w Polsce oraz w woj. mazowieckim
w latach 2010 - 2014
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Osoby poszkodowane w pożarach ogółem
oraz w obiektach mieszkalnych
w latach 2010 - 2014
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Liczba pożarów w obiektach mieszkalnych w Warszawie jest największa – jest to 1337, wg danych za 2014 rok.
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liczba pożarów w obiektach mieszkalnych na 10 000 mieszkańców
w poszczególnych powiatach woj. mazowieckiego w 2014 roku
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Jak to wygląda w poszczególnych powiatach – Radom, powiat piaseczyński, wołomiński, żyrardowski czy pruszkowski – wybijają się
pod względem liczby pożarów. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców widzimy, że Warszawa ma podobny wskaźnik jak w powiatach
szydłowieckim, sochaczewskim, pruszkowskim czy przasnyskim. Czyli
utrzymuje się w górnej średniej, a więc skala problemu jest taka sama,
jak w innych powiatach. Warto więc dbać o bezpieczeństwo nie tylko
w tych małych miejscowościach.
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liczba pożarów w obiektach mieszkalnych na 10 000 mieszkańców
w poszczególnych powiatach woj. mazowieckiego w 2014 roku
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średnia dla województwa mazowieckiego wynosi 6,9

Na mapie widać zaznaczone żółtym kolorem powiaty, w których
liczba pożarów w obiektach mieszkalnych na 100 000 mieszkańców
utrzymuje się powyżej średniej dla województwa mazowieckiego.
Do tego dochodzą zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla.
W Polsce jest około 2000 osób rocznie poszkodowanych, widać
jednak tendencję zniżkową liczby śmiertelnych ofiar zatrucia tlenkiem węgla.
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Osoby poszkodowane w wyniku zatrucia tlenkiem węgla (czadem)
w Polsce w latach 2010-2014
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Osoby poszkodowane w wyniku zatrucia tlenkiem węgla (czadem)
na terenie woj. mazowieckiego w latach 2009-2014
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W obecnym sezonie grzewczym odnotowano 116 interwencji straży pożarnej
w związku z tlenkiem węgla, 7 osób poniosło śmierć, a 128 osób zostało poszkodowanych

W województwie mazowieckim obserwujemy ciekawy trend – czerwoną linią oznaczono osoby poszkodowane. Widać było na przełomie 2013/2014 mocną tendencję zwyżkową. Kiedy realizuję meldunki,
a wszystkie je czytam, widzę wpisany kod 1016. Dlatego zwracam się
do dowódców, aby pilnowali tego, jak strażacy piszą meldunki. Jeśli mają
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podejrzenie tlenku węgla, to lepiej napisać ten kod. I widzę, że piszą coraz
więcej, więc automatycznie wykrywalność takich przypadków z tlenkiem
węgla wzrasta. Liczba osób śmiertelnych utrzymuje się mniej więcej na
tym samym poziomie. Wyjątkiem jest rok 2009/2010, w którym mieliśmy
okres grzewczy mniej więcej od września do kwietnia. Pamiętam około 30 przypadków, kiedy zatruwały się tlenkiem węgla całe rodziny. I co
ciekawe, Warszawa to prawie 50% wszystkich przypadków śmiertelnych
i poszkodowanych w całym województwie mazowieckim, jeżeli chodzi
o tlenek węgla. Wydawałoby się, że jest to problem powiatów wiejskich czy
mniejszych miejscowości, gdzie są obiekty mieszkalne typu rodzinnego,
gdzie jest dużo piecyków. W Warszawie jest mnóstwo kamienic, w których
jest bardzo dużo piecyków gazowych. Przeczytałem ciekawy meldunek
z początku stycznia tego roku, w którym napisano, że była czujka tlenku
węgla, ale były niewłaściwie zamontowane baterie i nie działała. I strażacy
to zobaczyli. Tu widać, jak duża jest potrzeba edukacji. To znaczy, że cały
czas będziemy mieli o czym mówić. Trzeba przypominać, że jeżeli mamy
czujkę, to trzeba ją co jakiś czas sprawdzić, wymienić baterie, żeby działała.
Bo to jest bardzo ważne, żeby czuć się bezpiecznie.
Interwencje Straży Pożarnej w związku z tlenkiem węgla. Po to tutaj
pokazałem ten wykres, żeby zobaczyć zagrożenie całoroczne.
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

interwencje straży pożarnej w związku z tlenkiem węgla
na terenie woj. mazowieckiego
w poszczególnych miesiącach 2013 oraz 20014 roku
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Od września do marca mamy znaczący wzrost interwencji, ale
też w 2013 roku mieliśmy śmiertelne ofiary zatrucia tlenkiem węgla
w czerwcu.
Jak wygląda prewencja społeczna w województwie mazowieckim?
Jest to rządowy program „Razem bezpiecznie”. Dla strażaków i dla
wszystkich służb zespolonych w województwie mazowieckim jest to
bardzo ważny program, ponieważ wojewoda mazowiecki powołał dwa
zespoły – jeden roboczy, w którym spotykają się specjaliści (np. ja, ktoś
z prewencji itp.) i rozmawiają o pewnych szczegółach co zrobić, aby
było lepiej, a drugi, skupiający szefów służb i instytucji, którzy wnioski
i projekty wypracowane wcześniej przez pierwszy zespół akceptują lub
nie, modyfikują i przedkładają do realizacji. Spotykamy się minimum
cztery razy w roku, jeżeli jest potrzeba to częściej i reagujemy na konkretne zagrożenia. Kiedyś prym wiodła policja, oni mają najbardziej
rozbudowane struktury, mają osobny wydział prewencji, który zajmuje
się akcjami edukacyjnymi i wydziały prasowe, gdzie mają możliwość
medialnego nagłaśniania. Ale okazało się, że Mazowiecki Komendant
Wojewódzki powołał nasz zespół roboczy „Razem bezpiecznie”,
zrównaliśmy się z policją i innymi służbami i zaczęło to wszystko dobrze funkcjonować. Bo była wymiana informacji, bo byliśmy aktywni,
bo współpracowaliśmy nie tylko z policją ale i z innymi służbami. I to
teraz dobrze funkcjonuje.
Będę jeszcze mówił o kampanii „Nie dla wypalania traw”. Ona
może nie dotyczy budynków mieszkalnych bezpośrednio, ale pośrednio tak, bo pożary traw bywają też przyczyną podpaleń budynków
mieszkalnych, np. na obszarach wiejskich czy na pograniczu miast.
W ramach rządowego programu „Razem bezpiecznie” realizujemy
na Mazowszu kampanie: „Nie dla czadu”, „Nie dla wypalania traw”.
Koncentrujemy się na takich okresach jak ferie, wakacje. „Mazowiecka
Akademia Seniora” to też bardzo ciekawa inicjatywa, bo generalnie
realizując akcje edukacyjne, naturalnym naszym adresatem są dzieci
i młodzież. Ale szukamy również w naszej grupie docelowej seniorów, którzy też wymagają naszej szczególnej troski, osób samotnych,
palących papierosy (bo wiemy, że od niedopałków powstają pożary
w mieszkaniach) i nadużywających alkoholu (bo zasypiamy, a pożar się
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rozwija). W ramach „Mazowieckiej Akademii Seniora” podejmowane
są różne tematy przez Inspekcję Farmaceutyczną, Handlową, Sanitarną, Epidemiologiczną, policję, straż pożarną, wydział zdrowia. Także
tematyka jest bardzo szeroka. Ostatnio, w tym roku, mieliśmy szkolenia
dla seniorów w Warszawie, w Siedlcach i w Płocku. Ideą tego jest, aby
wyszkolić liderów programu, którzy później w swoich środowiskach
mogliby szkolić, tłumaczyć, że pożary w mieszkaniach czy tlenek węgla
są niebezpieczne.
Policjanci mają swój duży wkład w akcje edukacyjne, jeżeli chodzi
o wyłudzenia (akcja „na wnuczka”, „na policjanta”).
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Prewencja społeczna realizowana przez jednostki straży pożarnej
na terenie woj. mazowieckiego
•

Rządowy program „Razem Bezpieczniej”,

•

Kampania społeczna „NIE dla czadu”,

•

Kampania społeczna „NIE dla wypalania traw na Mazowszu”,

•

Bezpieczne Ferie,

•

Bezpieczne Wakacje,

•

Mazowiecka Akademia Seniora,

•

Bieżące porady z zakresu bezpieczeństwa.

No i bieżące porady z zakresu bezpieczeństwa. Są one realizowane
w zależności od tego, jaka jest pogoda. Bardzo ważne bowiem jest, żeby
przestrzegać przed burzami, śnieżycami, falami wezbraniowymi czy innymi kataklizmami i katastrofami. W okresie jesienno-zimowym mamy
tlenek węgla, fajerwerki w okresie świąteczno-noworocznym. Później
przypominamy np. o pożarach w lasach. Są to akcje, w które nie wchodzimy zbyt głęboko, ale przypominamy o nich w mediach, na stronach internetowych naszych i naszych partnerów, żeby w ten sposób dotrzeć do
ludzi, po to współpracujemy z mediami, żeby przy ich pomocy przekazać
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jakąś informację zwykłym ludziom, obywatelom. Dlatego przy akcjach
ratowniczo-gaśniczych warto wyjść do reporterów i powiedzieć dwa
zdania, chociażby po to, aby potwierdzić, że już jest bezpiecznie, albo że
któraś droga krajowa jest zablokowana i z powodu utrudnień trzeba kierować się objazdami. Za pomocą naszych i innych stron internetowych,
a przede wszystkim za pomocą kontaktu z ludźmi jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich. To nasza codzienna, ciężka praca. Tak naprawdę
strażacy nie muszą zmieniać swojej strategii kontaktu z ludźmi, mamy
ludzi, którzy przychodzą do nas i my też wyjeżdżamy z jednostek ratowniczo-gaśniczych na różne pogadanki, spotkania z ludźmi. Cały problem
w tym, żebyśmy mieli narzędzia, żeby coś pokazać, czyli m.in. kupiliśmy
czujki tlenku węgla i dymu oraz gaśnice strażakom do pokazywania. Ale
w trakcie takich prezentacji powinny się odbywać również pogadanki
czy prelekcje o bezpieczeństwie. Okazuje się, że dzieci bardzo dobrze
wiedzą, co to jest czujka tlenku węgla, gdzie ją wieszać, czego nie robić.
Trochę gorzej jest z osobami, które opiekują się tymi dziećmi, opiekunkami czy nauczycielkami. Po pogadankach to się zmienia. Ciekawym
przykładem podzielił się kolega z Rzeszowa – dzieci są na tyle mądre
i na tyle łapią to, co mówi strażak, czyli osoba w mundurze, o bardzo
wysokim autorytecie, że kiedy poprosił, aby dzieci po powrocie do domu
sprawdziły czy mają pozaklejane kratki wentylacyjne, to następnego dnia
okazało się, że wszystkie karnie nie tylko sprawdziły, ale też je uruchomiły. To jest bardzo fajna grupa docelowa, do której możemy dotrzeć,
i to długofalowo – przez 5, 10, 15 lat. Dzieci wyrosną, będą miały swoje
dzieci i będą pamiętały o tych radach strażaków. Ten program pewnie
będzie też do tego prowadził, aby tych grup docelowych było kilka, nie
tylko dzieci. Na przykład przy wypalaniu traw grupą docelową mogliby
być nie tylko rolnicy, ale też działkowicze, mieszkańcy obrzeży miast.
Przykładami takich większych akcji mogą być imprezy, takie jak odbywająca się od trzech lat w maju strażacka majówka na terenie Parku
Saskiego i Placu Piłsudskiego w Warszawie. Jest to świetna okazja, aby
pokazać z jednej strony naszą służbę, z drugiej zorganizować stanowiska informacyjne, przekazać treści edukacyjne. Wszyscy się świetnie
bawią, a przy okazji uczą. Mogę teraz przy okazji podziękować strażakom z Warszawy za ich ogromny wkład pracy.
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11 maja 2014 w warszawskim Ogrodzie Saskim oraz na Placu
Piłsudskiego odbyła się strażacka majówka
Konkurencje dla dzieci i młodzieży:
- celowania prądem wody do tarczy,
- wspinaczki po transporterach po napojach,
- skoków z wysokości na poduszki,
- ścianek wspinaczkowych.

Mazowiecki Dzień Strażaka – staramy się zawsze robić tak, że
przed właściwymi obchodami organizowany jest jakiś piknik edukacyjny i można zobaczyć, czym zajmują się strażacy z danego powiatu.
Na zdjęciach akurat widać strażaków z Sokołowa Podlaskiego i ratownictwo wodne. W trakcie pikniku opowiadali, czym się zajmują,
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31 maja 2014 roku w Sokołowie Podlaskim odbył się
Mazowiecki Dzień Strażaka w Sokołowie Podlaskim
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łącząc dobrą zabawę z elementami propagowania bezpieczeństwa.
A takich Dni Strażaka odbywa się wiele, zwłaszcza w maju i czerwcu. Biorą w nich udział i ochotnicze straże pożarne, i zawodowe.
W samym województwie mazowieckim mamy blisko 2000 OSP i 38
komend powiatowych PSP. Więc proszę sobie wyobrazić, ile to jest
okazji do spotkania z ludźmi i do przekazania im takich właśnie treści. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli narzędzia, żebyśmy mogli pokazać czujkę, przekazać ulotkę itp. Tych sposobów jest wiele, zależą
one od naszej kreatywności.
W czerwcu, na błoniach Stadionu Narodowego miała miejsce
akcja „Bezpieczne wakacje 2014”. To była akcja edukacyjna zorganizowana przy dużym wkładzie wojewody mazowieckiego. Ponieważ w 2014 roku nie udało się zorganizować imprezy na Dzień
Dziecka, zamiast niej w późniejszym terminie przeprowadziliśmy
właśnie akcję „Bezpieczne wakacje”. Niezwykle nas cieszy, że bardzo wiele instytucji wzięło w niej udział, że przyszło wiele osób.
Była i straż pożarna i policja, i wszelkiego rodzaju inspekcje i organizacje pozarządowe. Także każdy znalazł coś interesującego dla
siebie.
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W niedzielę 22 czerwca na błoniach Stadionu Narodowego
w Warszawie miał miejsce piknik rodzinny pod hasłem „Bezpieczne
Wakacje 2014”.
Na miejscu obecne były służby oraz instytucje
zajmujące się bezpieczeństwem, od których można było dowiedzieć się
wielu porad w jaki sposób bezpiecznie wypoczywać podczas letnich
wakacji.
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Kolejna akcja miała miejsce 4 lipca, w Parku Agrykola w Warszawie. Była to akcja „Bądź bezpieczny latem w mieście”. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych zainaugurowało w jej trakcie kampanię „Rowerem bezpiecznie do celu”. Koledzy z Warszawy wymyślili bardzo wiele
fajnych konkurencji aktywizujących młodzież, jak np. wspinanie się po
skrzynkach czy celowanie do tarczy przy użyciu małych prądownic.
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W piątek 4 lipca na terenie parku Agrykola w Warszawie miał
miejsce
piknik
dla
dzieci
i
młodzieży
pod
hasłem
„Bądź bezpieczny latem w mieście”. Podczas imprezy MSW
oraz służby mundurowe zainaugurowały kampanię pn. „Rowerem
bezpiecznie do celu”.

W 2013 roku rozpoczęto program edukacyjny, który Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przygotowała wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego w ramach rządowego programu „Razem bezpiecznie” Można
się było starać o dofinansowanie z budżetu państwa, więc my złożyliśmy
wniosek „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców
województwa mazowieckiego”. W ramach tego zadania zakupiliśmy czujki
dymu, czadu i gaśnice domowe i przekazaliśmy je strażakom. Mieliśmy
bowiem sygnały, że strażacy ich nie mieli. Chcieli mówić o tlenku węgla,
a nie mieli narzędzi, nie mieli czego pokazać. Wiem, że w Warszawie też
są z tym problemy, ale wkrótce będzie następna partia zakupów, więc uda
się to z pewnością załatwić. To jest bardzo ważne, żeby strażak miał co
powiedzieć i pokazać w trakcie prezentacji.
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W 2013 roku we współpracy z OW ZOSP RP woj. mazowieckiego w
ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” zrealizowano
projekt pn. „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
mieszkańców woj. mazowieckiego”
W ramach projektu min. wyposażono komendy powiatowe/miejskie PSP
w pakiet czujka dymu, czadu i gaśnica domowa w celu promowania
dodatkowego zabezpieczenia obiektów mieszkalnych przed powstaniem
pożaru lub zatruć tlenkiem węgla.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, bardzo duża liczba szkół i wycieczek – 8000 szkół i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych,
ponad 2000 w samej Warszawie, chce uczestniczyć w piknikach i imprezach plenerowych, a na organizowane przez siebie, podobnie jak
i każda inna instytucja, też chciałyby zaprosić strażaków. Czasem więc
musimy odmawiać, gdyż inaczej nie bylibyśmy w stanie realizować
swoich zadań. Bo mamy ćwiczenia, mamy szkolenia, mamy bieżące
wyjazdy ratownicze. Mimo, że jest 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych w Warszawie, to bywa tak, że musimy odmówić. To są sporadyczne przypadki, ale to pokazuje skalę, z czym mamy do czynienia.
Mamy bardzo wielu „klientów”, którym chcielibyśmy nie tylko pokazywać sprzęt strażacki, ale też przekazywać treści edukacyjne. Zostały
opracowane plakaty, które wykorzystały m.in. komendy powiatowe,
„Nie dla czadu”, a także plakaty informacyjne „Stop pożarom w lasach” i „Nie dla wypalania traw”. Rozdaliśmy je kolegom w komendach powiatowych - bardzo ważna rzecz - również elektronicznie, bo
okazuje się, że wszystkie portale informacyjne lokalne, które często
są jedno, dwu lub kilkuosobowe, bardzo chętnie biorą takie materiały od strażaków. W ten bardzo prosty sposób możemy dotrzeć do
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ludzi, do lokalnych społeczności, przypomnieć w okresie jesienno-zimowym o zagrożeniach pożarowych związanych z ogrzewaniem
mieszkań, o tlenku węgla, o sprawach związanych z bezpieczeństwem
na zamarzniętych akwenach, w okresie wiosennym o zagrożeniach
związanych z wypalaniem traw, latem o pożarach lasów i bezpieczeństwie podczas wakacji
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

Opracowano projekt i wydrukowano 3000 plakatów informacyjnych,
które zostały wykorzystane w prowadzeniu kampanii „NIE dla czadu”
wśród lokalnej społeczności przez wszystkie KP/M PSP z terenu
woj. mazowieckiego
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Plakaty informacyjne
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Na bazie plakatu, jeszcze w ramach projektu „Razem bezpieczniej” opracowano pięciosekundowy spot, który był prezentowany na
wyświetlaczach LCD w wagonach metra, a także później w czasie ferii
zimowych w tramwajach, autobusach i Szybkiej Kolei Miejskiej. Za
pierwszą kampanię w metrze zapłaciliśmy sami, drugą dzięki dobrym
kontaktom umożliwił nam Urząd Miasta st. Warszawy.
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Na
bazie plakatu
opracowano
5 sekundowy spot, który
prezentowany był na wyświetlaczach LCD w wagonach metra w
dniach 14-18 października 2013 roku. Plakaty w formacie A4
rozwieszone były na stacjach metra w dniach 28.10-7.11 2013 roku
Dodatkowo spot wyświetlany był na wyświetlaczach LCD w
autobusach, wagonach SKM oraz tramwajach warszawskich podczas
ferii zimowych 2014 roku

Wcześniej, w 2011 roku koledzy z Radomia przygotowali spot edukacyjny odnośnie do tlenku węgla oraz skoków na główkę. Także te
wszystkie tematy edukacyjne możemy pokazywać za pomocą filmów.
„Nie dla wypalania traw na Mazowszu”. Wojewoda Mazowiecki
zauważył niebezpieczną tendencję wzrostu liczby pożarów spowodowanych wypalaniem traw w województwie mazowieckim. W 2012 roku
było to ponad 12 000 pożarów, szczególnie na południu województwa
Tu prym wiedzie powiat szydłowiecki, gdyż tam uwarunkowania są takie, że nikt nie uprawia ziemi, są same nieużytki i to się pali nagminnie,
jest mnóstwo interwencji. Ale nie tylko – jest jeszcze Radom i okolice
Radomia, powiat zwoleński, lipski. Z analizy wyszło nam, że w samej
Warszawie jest ponad 1500 pożarów traw, podobnie jak na obrzeżach
innych dużych miast. Kampanię tę kierowaliśmy więc do różnych osób,
nie tylko rolników.
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NIE dla wypalania traw na mazowszu
W ramach kampanii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie gmin, w których pożarów traw w ostatnich latach było najwięcej,
odbyły się lekcje prowadzone przez strażaków (zawodowych i
ochotników), pracowników Lasów Państwowych i Policjantów.
Ponadto, strażacy brali udział w szkoleniach organizowanych przez
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas warsztatów
rolnicy zapoznawali się z informacjami na temat skutków wypalania
traw i sankcji, jakie za to grożą.
Przasnysz

Żuromin

Mła wa

OSTROŁĘKA

Maków
Maz owiecki

Ciechan ów

Sie rpc

Ostrów
Mazowiecka
Wyszków

Pułtusk

Płońsk

PŁO CK

Nowy Dwór
Mazowiecki

Węgrów

Legionowo

Sokołów
Podlaski

Wołomin

Go stynin
Sochaczew

WARS ZAWA- ZACH ÓD

WARSZAWA

Mińsk
Mazowiecki

SIEDLCE

Łosice

Pruszków
Grodz isk
Otwock
Mazowi ecki
Piaseczn o

Żyrardów

Garwol in

Grójec

Poniżej 50% średniej
Poniżej średniej
Powyżej średniej
Powyżej 100% średniej

Białob rzegi

Kozienice

RADOM
Przysucha
Szydłowiec

Zwoleń

Lipsko

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

W ramach kampanii społecznej „Stop! dla wypalania traw na Mazowszu” opracowano
dwuminutową infografikę przedstawiającą problematykę wypalania traw w okresie
wiosennym.

Podczas spotkań strażacy z województwa mazowieckiego przeszkolili 116 tys. uczniów. Były powiaty takie jak szydłowiecki, gdzie
potrafiliśmy dotrzeć do każdej klasy w szkołach, zarówno strażacy
PSP jak i OSP. To pokazuje skalę globalną naszego działania. Bardzo
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duże jest zaangażowanie wojewody mazowieckiego, który ma przełożenie na władze samorządowe, z racji ich nadzorowania. Pan wojewoda wysłał prośbę do władz samorządowych, one bardzo chętnie
ją przyjęły. Niektórzy starostowie mówili, że jest to super pomysł,
ale można byłoby pójść jeszcze dalej i podjąć jakieś działania legislacyjne. Widzą bowiem, że na ich terenie pożary przynoszą naprawdę
dużo szkód.
Bardzo wiele można zrobić, jeśli się ma dobrych partnerów. Jak to
wygląda?
Ważna jest współpraca z samorządami, Kościołem i Policją. Do
biskupa radomskiego wysłany został list, odczytany w parafiach.
Podczas wiosennych spotkań z samorządowcami przekazano graficzne materiały informacyjne. Wojewoda bardzo często spotyka się
z samorządowcami i też przekazuje te treści. Co ciekawe – stołeczni
i mazowieccy policjanci, bo mamy dwie komendy, wzmocnili patrole na pewnych newralgicznych terenach i np. wiosną w Szydłowcu
udało się zatrzymać podpalaczy, co jest zazwyczaj bardzo trudne,
prawie niemożliwe.

Współpraca z samorządami, Kościołem, policją
•

Pismo wojewody mazowieckiego do samorządowców z apelem
o włączenie się do akcji

•

Przekazanie materiałów informacyjnych i graficznych podczas
wiosennych spotkań z samorządowcami

•

Pismo i przekaz do wiernych przesłane biskupowi radomskiemu

•

Wiosną stołeczni i mazowieccy policjanci prowadzili wzmoŜone
działania prewencyjne. Na początku kwietnia funkcjonariuszom
z Szydłowca udało się zatrzymać na gorącym uczynku dwóch
podpalaczy

57

W ramach działań medialnych zorganizowane zostały trzy konferencje prasowe – w Radomiu, Warszawie i Celestynowie. Do mediów
wysłane zostały komunikaty wojewody i wicewojewody mazowieckiego. Powstało 5 materiałów telewizyjnych, 13 artykułów prasowych i 98
publikacji internetowych. Prowadzone również były działania w internecie. Ponad 5 tysięcy razy odtworzono spot filmowy o zagrożeniach
jakie niesie wypalanie traw na YouTube (jedno z narzędzi, którym dysponuje Komenda Wojewódzka).

Działania medialne
• 5 materiałów telewizyjnych
• 13 artykułów prasowych
• 98 publikacji internetowych

Działania w internecie i social media
•
•

•
•

5,6 tys. odtworzeń spotu filmowego na portalu YouTube
Baner na stronie mazowieckie.pl:
2748 – wejścia unikalne
3871 - odsłony
Baner na stronie StraŜy Ochrony Kolei
Wpisy na profilu facebook MUW
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Działania prowadzimy z wieloma partnerami, którym chcielibyśmy
podziękować. Są to Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowieckie Kuratorium Oświaty
czy Straż Ochrony Kolei.
Jeszcze tylko krótko o jednym. Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednia strona internetowa danej jednostki. Jest to takie narzędzie, poprzez
które możemy pokazywać ludziom to, co robimy i prezentować treści,
które przekazujemy. Na nowej stronie Komendy Wojewódzkiej PSP
znajduje się zakładka „Bądź bezpieczny”, znajdują się tam wszystkie
materiały edukacyjne.
W kampanii wykorzystujemy również media społecznościowe.
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

W kampanii społecznej wykorzystujemy stronę internetową
Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie www.mazowsze.straz.pl

Mamy profile na Facebooku, Twitterze oraz YouTube właśnie po to,
żeby docierać do ludzi, bo to w sieci mamy miliony naszych odbiorców.
Warto o nich zadbać i przekazać jakieś treści. Bardzo dziękuje za uwagę.

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

W kampanii społecznej wykorzystujemy media społecznościowe
min. na portalach Twitter, Facebook oraz Youtube

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Bardzo serdecznie dziękujemy panu kapitanowi za niezwykle szczegółowy wykład i informacje. I bardzo serdecznie zapraszam pana doktora Mariusza Nowaka.

Dr Mariusz Nowak,

Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich
Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Chciałbym
powiedzieć kilka słów na temat konsekwencji i skutków końcowych
pożarów i zatruć tlenkiem węgla, bo jesteśmy tymi, którzy po pożarach i zatruciach ratują i leczą ludzi – ofiary takich zdarzeń. Statystyki
pokazują, że bardzo wiele osób ginie w pożarach. Mówiono tu również o osobach poszkodowanych i zatrutych tlenkiem węgla – dlatego
chciałbym się skupić na tlenku węgla. Brakuje mi połączenia systemu
ratowniczo-gaśniczego i systemu ratownictwa medycznego. To podobno ma wspólnie działać, a nie działa. Numer 112 jest numerem,
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który nie funkcjonuje, a jak już funkcjonuje, to trudno się go jakoś
uruchamia, żeby ta wiedza medyczna była połączona z Państwa wiedzą
ratowniczą. Wracając do głównego tematu – dym – układ koloidalny
gazololu, aerozolu, są różne rodzaje. Objawem końcowym jest produkt
uboczny spalania, zawsze towarzyszący ogniowi – czad. Popularnie
niektórzy uważają, że to jest Republika Czadu w Afryce. Jest również
bardzo ładne jezioro Czad. Dla otaczających go państw jest ono ich
„być albo nie być”. Ale my mówimy popularnie o czadzie, jako o zatruciu tlenkiem węgla. Nie do końca, bo czad to jest tylko zawartość do
7% tlenku węgla. My mówimy o czadzie, a to jest mieszanina aerozoli,
zawierająca tylko 7% tlenku węgla. Gaz świetlny czy też gaz domowy zawiera go nawet do 15%. Tak więc ilość zawartości tlenku węgla
w czadzie i w innych gazach jest różna i wpływa na organizm w różny sposób. Dlaczego jest to taki szkodliwy dla człowieka gaz? Mamy
układ oddechowy – usta, nos, płuca, gdzie dochodzi do wymiany gazowej. Bardzo potrzebne jest tutaj, na barierze pęcherzykowej, gdzie jest
wymiana tego gazu, żeby tlen był dostarczany do komórek. W związku
z tym odbywa się wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych, a układ
krwionośny transportuje tlen niezbędny nam do życia do każdej komórki organizmu. W układzie oddechowym powietrze zawiera 21%
tlenu, następuje wymiana, i powietrze wydechowe zawiera już tylko
16% tlenu. Dlaczego to mówię? Bo ten tlen jest niezbędny do życia.
Ale jeżeli dojdzie do niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego,
które nie może trwać dłużej niż 3 - 5 minut, trzeba przeprowadzać zabiegi resuscytacyjne. A czy Państwo wiecie, jaka jest skuteczność udzielania resuscytacji bez sprzętu? Ile ludzi jesteśmy w stanie uratować?
Proszę Państwa, do 5%. Dlaczego? Bo nie mamy defibrylatora. Czas
podjęcia działań – dlaczego mówię 3 - 5 minut? Bo to jest niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego. Jak to się dzieje? Hemoglobina
łączy się z tlenem, tworzy oksyhemoglobinę, przenosi go, ona w różnych układach funkcjonuje, bardzo ładnie zmienia kształt, dzięki temu,
że jest żelazo, łączy się z tlenem, przyjmuje różne formy, raz przyjmuje
tlen, raz oddaje, i przenosi potem dwutlenek węgla. I co się dzieje? Powstaje karboksyhemoglobina. Czyli hemoglobina bardzo dobrze łączy
się z tlenkiem węgla. Ponieważ tlenek węgla łączy się z hemoglobiną
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200-250 razy łatwiej niż tlen, nawet niewielkie stężenie tlenku węgla
może skutkować znacznym poziomem wzrostu karboksyhemoglobiny
w organizmie. Czyli już nawet niewielkie stężenie może spowodować
niedokrwienie tkanek, które są bardzo potrzebne – czyli mózgu i serca.
W obrębie mięśnia sercowego wiąże się z mioglobiną11, która też jest
fragmentem hemu, to powoduje depresje miokardialne i hipotensję12,
która powoduje potensję tkankową.
Tlenek węgla – bezwonny, bezsmakowy, powstały głównie podczas
niecałkowitego spalania, może przybierać różne formy. Jego dalsze
właściwości – posiada mniejszą gęstość od powietrza (1,15 kg/m3),
specyficzny ciężar właściwy powoduje to, że łatwo się rozprzestrzenia
w pomieszczeniach, a przy braku przepływu powietrza tworzy tzw.
kawerny. Czyli jak nie ma ruchu powietrza, to on siedzi, nie chce się
mieszać z powietrzem. Chemicznie reaktywny w temperaturach. Jest
palny. Sprężony tlenek węgla podczas rozprężania stwarza bardzo wysokie zagrożenie wybuchu. Koncentracja jest podawana najczęściej
w PPM (parts per milion)13. Tlenek węgla to najczęstsza obecnie przyczyna zgonów i zatruć w Europie i Ameryce Północnej. Dlaczego te
dwa obszary na świecie? Bo tylko tam są pieniądze, żeby robić statystyki, to stamtąd tylko mamy dane. Pomimo prowadzenia publicznej
i medycznej edukacji w tym kierunku pozostaje to zjawiskiem częstym, o poważnym rokowaniu i wielokrotnie przeoczonym. Badanie
pod kątem zatruć tlenkiem węgla powinno być prowadzone zwłaszcza
u strażaków po akcjach gaśniczych, wszystkich osób zgłaszających się
do punktów medycznych w następstwie uruchomienia się w ich mieszkaniach, domach czujki czadu. U kobiet w ciąży hemoglobina płodowa
ma dużo wyższe powinowactwo do tlenku węgla niż zwykła. Zatem
mioglobina - złożone białko globularne biorące udział w magazynowaniu tlenu,
którego główną funkcją jest magazynowanie tlenu w mięśniach czerwonych (poprzecznie prążkowanych) [przyp. red.]
12
hipotensja - obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej 100 mm Hg ciśnienia skurczowego lub 60 mm Hg ciśnienia rozkurczowego [przyp. red.]
13
ppm (ang. parts per million) – sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych
roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i
określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu [przyp. red.]
11
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kobiety w ciąży, nawet podejrzane o zatrucie tlenkiem węgla powinny
przejść badania. Przy nawet niewielkim podwyższeniu tlenku węgla
powinny być „przepuszczone” przez komorę hiperbaryczną.
Patofizjologia – toksyczność polega na zablokowaniu dostarczenia
tlenu do komórek ludzkiego ciała. Działanie tlenku dotyczy kilkunastu
różnych elementów ludzkiego ciała, oddziaływuje głównie na narządy
o największym zapotrzebowaniu na tlen, czyli na mózg i serce. Jak to
się dzieje? Są oczywiście grupy największego ryzyka, które są najbardziej narażone na działanie tlenku węgla. To noworodki, niemowlęta,
dzieci, kobiety ciężarne, osoby w podeszłym wieku, osoby z wadami
serca i niewydolnością układu oddechowego. Cięższym zatruciom ulegają także osoby, i to jest bardzo istotne, wykonujące prace związane
z dużym wysiłkiem fizycznym, które znacznie szybciej niż podczas
odpoczynku ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu
pochłaniają dawki trujące, a nawet śmiertelne. I tak się dzieje np. przy
wypadkach górniczych, gdzie ciężki wysiłek, ucieczka, czy ratownictwo
powoduje wchłanianie olbrzymich dawek tlenku węgla. I pomimo, że
pracują ratownicy w osobnych aparatach, niestety dochodzi do różnych
wypadków, do różnych nieszczelności. Czasami maski nie przylegają
szczelnie i wtedy dochodzi do takich zatruć.
Badania wykazały, że tlenek węgla może powodować peroksytację
lipidową14. Proces ten, czyli uszkodzenie mózgu, może być wstrzymany, przez zastosowanie hiperbarii tlenowej15, o której za chwilę powiem
kilka słów.
W następstwie ciężkiej intoksykacji16 tlenkiem węgla dochodzi
u pacjenta do patologicznych zmian w obrębie centralnego układu
Peroksydacja lipidowa − biologiczny proces utleniania lipidów, łańcuchowy i wolnorodnikowy, w którego wyniku powstają nadtlenki tych lipidów [przyp. red.]
15
Hiperbaria tlenowa - nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100%
tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym, znajdujący się w specjalnym
pomieszczeniu – tzw. komorze hiperbarycznej. Tlenowa terapia hiperbaryczna jest
jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek
ciała [przyp. red.]
16
Intoksykacja - celowe lub nieświadome wprowadzenie do organizmu żywego substancji o działaniu szkodliwym (trucizny). Potocznie zwana zatruciem [przyp. red.]
14
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nerwowego z demielinizacją17 istoty substancji białej w mózgu włącznie.
Daje to potem efekty zaburzeń różnego typu. Tlenek węgla jest usuwany
z organizmu przez płuca. Okres półtrwania wynosi od 3 do 4 godzin.
Ekspozycja na 100% tlen redukuje ten czas półtrwania w organizmie
od 30 do 90 minut. A tlen hiperbaryczny przy ciśnieniu, czyli sprężeniu
człowieka do 2,5 atm18 i podanie mu czystego tlenu do oddychania redukuje o 15 - 23 minut. Proszę zobaczyć, jeżeli my musimy kogoś zreanimować w ciągu 5 minut, żeby nie doszło do trwałej śmierci, a ta osoba
jest cały czas niedotleniona, to ten czas jest bardzo istotny.
Dlaczego mamy również lądowisko w naszym szpitalu? Bo mamy
komorę hiperbaryczną. Wchłanianie tlenku węgla jest odwrotnie proporcjonalne do ciśnienia parcjalnego19 tlenu. To wyjaśnia, dlaczego
ograniczona przestrzeń, czyli szybkie wyczerpywanie się rezerw tlenu
nasila znacznie ciężkość zatrucia. Przyłączenie tlenku węgla do hemoglobiny powoduje powstanie jej w niefunkcjonalnej postaci.
Fizjologiczny poziom tlenku węgla – 1-2%, u palaczy do 15%, zatrucie jest powyżej 10% dla niepalących i 15% dla palących. Teraz
– jakie mamy objawy zatrucia tlenkiem węgla? Proszę zauważyć – od
0 do 10% jest bezobjawowe, normalne, każdy z nas ma taki poziom.
20% - powoduje osłabienie, ból głowy, 20-30% - daje już nasilony ból
głowy, nudności, zawroty głowy, 40% - nudności, wymioty, zaburzenia
wzroku, osłabienie mięśni, 40-50% - to już jest utrata przytomności,
tachykardia20, 60% - śpiączka, powyżej 60% - niewydolność krążeniowo-oddechowa.
Problemem w rozpoznaniu zatruć tlenkiem węgla pozostanie
maskowanie objawów właściwego zatrucia, np. objawami upojenia
Demielinizacja – proces patologiczny układu nerwowego polegający na rozpadzie osłonek mielinowych w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym [przyp. red.]
18
Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15
K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. Atmosfera fizyczna odpowiada
średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi [przyp. red.]
19
Ciśnienie parcjalne - ciśnienie cząsteczkowe jednego gazu w mieszaninie gazów
[przyp. red.]
20
Tachykardia, inaczej częstoskurcz (łac. tachycardia) – przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę [przyp. red.]
17
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alkoholowego. Lekarz, który od niedysponowanego pacjenta poczuje
alkohol, nawet nie zapyta o zatrucie tlenkiem węgla. Pacjentowi z bólem głowy przepisze lekarstwa na grypę. Podobnie może potraktować
pacjenta z migreną. Często pacjenta odsyła się do domu, czyli do tej
samej toksycznej atmosfery i do rozpoznania właściwej choroby dochodzi albo po zgonie, albo w fazie bardzo późnych objawów zatrucia tlenkiem węgla. Poziom hemoglobiny jest mierzony w warunkach
szpitalnych i różni się zawsze od tego poziomu, który jest na miejscu
wypadku. Eliminuje się go już od momentu zatrucia, poprzez czas
przywozu tego pacjenta do szpitala, który jest coraz dłuższy.
Powikłania w fazie ostrej zatrucia tlenkiem węgla przy różnych stężeniach – depresja układu sercowo-naczyniowego, tj. wstrząs, arytmia,
niedotlenienie mięśnia sercowego, obrzęk płuc, spazm oskrzelowy, ostra
niewydolność nerek. To są ostre zmiany, ale co jest najbardziej istotne,
to objawy neurologiczne, takie jak śpiączka, dysfunkcje poszczególnych
obszarów – to są już objawy późne. To Państwa nie dotyczy, bo Wy macie
ofiarę, która już zginęła, a pogotowie wiezie zatrutego do najbliższego
szpitala. Przetrwały objaw neurologiczny (persistent neurological manifestation)
może wystąpić nawet miesiąc po zatruciu tlenkiem węgla – i są to parkinsonizm, demencja, zaburzenia pamięci. Mało kto pamięta o tym, że był
zatruty tlenkiem węgla, a np. dopiero po miesiącu zaczyna mieć różnego
rodzaju objawy. Były przeprowadzone badania, z których wynika, że 33%
pacjentów zatrutych tlenkiem węgla wykazało zmiany zachowania. 43%
wykazało znaczne zaburzenia pamięci w okresie rekonwalescencji. Czyli
wpływ tlenku węgla na ośrodkowy układ nerwowy jest bezsprzeczny. Objawy przewlekłego zespołu neurologicznego wystąpiły w zależności od
grupy badania. U 15 - 40% badanych pojawiły się w okresie od 3 do 240
dni od zatrucia i były wykazane głównie w obrębie gałki bladej i istoty
białej (to są obszary w mózgu) za pomocą rezonansu, tomografii i pozytronowej emisyjnej tomografii. Jako czynniki ryzyka wystąpienia przewlekłego określono wiek, który jest wyższy niż 60 lat i przebyte utraty albo
zaburzenia świadomości. Nie istnieją jednak kliniczne ani biologiczne markery tych przetrwałych zespołów, więc nie można powiedzieć, że zatrucie
tlenkiem węgla wpłynęło na te zmiany. To mogą pokazać tylko statystyki.
Objawy neurologiczne po zatruciu tlenkiem węgla znikają przez około rok.
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Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? Natychmiast trzeba zapewnić dopływ czystego, świeżego powietrza, jak najszybciej wynieść
daną osobę poszkodowaną bezpiecznie na miejsce na świeżym powietrzu, rozluźnić ubranie, rozpiąć pasek, nie rozbierać całkiem, aby
nie doprowadzić do przemarznięcia, wezwać służby ratownicze, najlepiej pod nr 999, 998, bo nr 112 nadal nie wszędzie funkcjonuje, choć
wszystko powinno być w jednym miejscu. Jeżeli po wyniesieniu na
świeże powietrze osoba poszkodowana nadal nie oddycha należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu
serca. W stanach zagrożenia życia i jego podejrzeniach trzeba skontaktować się z ośrodkiem hiperbarycznym.
Dane epidemiologiczne zatruć tlenkiem węgla są nieoszacowane
w skali globalnej. To jest problem cywilizacyjny. Wynika to z faktu,
że coraz więcej mieszkańców średnich i dużych aglomeracji zapada
na choroby układu oddechowego, arytmie i niewydolność krążenia.
Takich badań statystycznych nikt nie robi, nie ma na to pieniędzy.
Wszystko to ma związek ze wzrostem ilości tlenku węgla w powietrzu. Nieoszacowane są zatem również dane dotyczące zgonów
związanych z tlenkiem węgla. Ostatni raport NIK wskazał, jak wysokie mamy stężenie tlenku węgla w poszczególnych aglomeracjach.
My na Śląsku jesteśmy na drugim miejscu po Krakowie. Na to trzeba zwracać uwagę, gdyż zdrowotne skutki tego będą odległe. To nie
jest tylko ostra faza. Eliminacja skutków zatrucia rozpoczyna się
natychmiast po wyciągnięciu chorego z otoczenia. Okres półtrwania w warunkach normobarycznych, czyli normalnej, standardowej
sytuacji wynosi 230 – 320 minut, zastosowanie tlenoterapii biernej,
czyli podanie tlenu normalnie do oddychania zmniejsza oczywiście
ilość tlenku węgla, ale dopiero po 90 minutach powoduje likwidację
i wypłukanie go. Szybki transport i ściśnięcie tego pacjenta w komorach hiperbarycznych to jest okres, który zmniejsza tym samym
stężenie o 22 minuty.
Pierwotnym egzogennym źródłem tlenku węgla jest spalanie niekompletne. Najczęściej dochodzi do jego wydzielania w piecach gazowych,
w łazienkach, w kuchniach opalanych węglem. Najwięcej tlenku węgla
pochodzi z zanieczyszczonego powietrza w skali globalnej.
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Zatrucie takim drugim elementem, którym się zatruwamy przy pożarach, to zatrucia chlorkiem metylenu. Jest to rozpuszczalnik, składnik wielu substancji chemicznych. Dlatego o tym wspominam, że te
substancje chemiczne są przy pożarach również jednym z podstawowych elementów zatruć. Chlorek metylenu jest metabolizowany w wątrobie. Objawy charakterystyczne to splątanie, dezorientacja, utrata
przytomności. Powinno być od razu zastosowane leczenie w komorze
hiperbarycznej.
Dane statystyczne rzeczywiście pokazują, co się dzieje na Śląsku.
Od 2009 do 2014 roku liczba świadczeń zdrowotnych leczonych w komorach hiperbarycznych w poszczególnych latach wskazuje, że 70 78% pacjentów jest źle leczona, bo jest nieleczona w komorach hiperbarycznych. Leczonych jest tylko 30%. I Państwo działacie, ratujecie
ludzi, wszystko jest dobrze, tylko ci ludzie uratowani poprzez działania
służby zdrowia są nieprawidłowo leczeni. Trzeba na to zwrócić uwagę. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Roczna liczba przyjęć do szpitali
w ogóle w Polsce (dane dot. zatruć tlenkiem węgla) wynosi mniej więcej od 3500 do 5000 w poszczególnych latach, z tego ok. 0,5% kończy
się zgonem. Umieralność z powodu zatruć gazami w Polsce również
jest wysoka. Od roku 2000 do roku 2011 utrzymuje się mniej więcej
od 230 do 400 przypadków.
Kilka słów o hiperbarycznej terapii tlenowej. Jest to nieinwazyjna
terapia, stosująca 100% tlen w specjalnych komorach ciśnieniowych,
przy ciśnieniu od 2 do 3 atmosfer absolutnych. Proces oddychania
w atmosferze czystego tlenu powoduje dobre natlenienie krwi. Ale ta
hemoglobina, o której mówiłem wcześniej jest albo zablokowana, albo
nie. Jak łączy tlenek węgla – jest zablokowana, jak łączy tlen – nie. Co
się dzieje w komorach hiperbarycznych? Jest tzw. prawo Henry’ego,
które mówi, że cząstkowe ciśnienie par lotnego składnika roztworu
jest wprost proporcjonalne do jego ilości w tym roztworze. Czyli jeśli
ściśniemy gaz w obecności cieczy, to w tej cieczy tego gazu się rozpuści więcej. A krew jest cieczą. Ona jest zbudowana z elementów
morfotycznych i niemorfotycznych, czyli z białek, i w tym momencie
w cieczy poddanej ciśnieniu rozpuszcza się wielokrotnie więcej gazu,
w obecności którego ciecz jest sprężana. W związku z tym nośnikiem
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tlenu w organizmie nie staje się ta hemoglobina, która jest zablokowana
częściowo, tylko staje się w tym momencie surowica krwi.
Co powoduje tlen hiperbaryczny? Wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego w osoczu, które jest nośnikiem tlenu, przywraca normalną funkcję
cytochromu aa3, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie komórek
(jest go bardzo dużo w układzie nerwowym), zmniejszenie produkcji
wolnych rodników, powrót prawidłowego funkcjonowania komórek
(czyli jesteśmy w stanie odwrócić proces umierania komórek, czyli tzw.
apoptozy) i ograniczenie uszkodzeń w naczyniach, spowodowanych peroksydacją lipidów, dzięki czemu naczynia nie zamykają się i nie giną.
Wskazaniami do leczenia w komorach hiperbarycznych są przede
wszystkim zatory gazowe, choroba dekompresyjna, czyli choroba
nurków i zatrucie tlenkiem węgla. To jest podstawowe leczenie zatrucia tlenkiem węgla. Przy okazji w komorach hiperbarycznych można
leczyć zatory gazowe. Jak one powstają? Przy otwartych złamaniach
następuje zassanie krwi z powietrza, dochodzi do zatoru, dostaje się
on do naczyń krwionośnych. Zator gazowy bardzo często występuje
u kobiet w czasie porodu, a mało który z ginekologów o tym wie.
Wspierające leczenie w komorze hiperbarycznej stosujemy przy
zgorzeli gazowej, w zespołach zmiażdżenia i trudno gojących się ranach. Dlaczego jest ono wspierające? Bo głównym jest zabieg chirurgiczny. Dodatkowo tlen hiperbaryczny jest stosowany przy leczeniu
oparzeń, przeszczepów.
Punktowa skala ciężkości zatrucia tlenkiem węgla jest uzależniona
od wieku. Przy 9 punktach mówimy o zatruciu ciężkim, a każde zatrucie ciężkie musi trafić do komory hiperbarycznej.
Zatrucia tlenkiem węgla u dzieci – stosuje się te same kryteria. Brak
jest bowiem badań wskazujących na odstępstwa od leczenia. Z uwagi
na większą trudność dzieci podejrzane o zatrucie tlenkiem węgla muszą
zawsze przebywać z matką w wieloosobowej komorze hiperbarycznej.
Nie wykonuje się ekspozycji w komorach po 24 godzinach od zatrucia, stwierdzono bowiem, że nie ma sensu stosować tlenu hiperbarycznego, w sytuacji, gdy po takim czasie zmiany w tkankach zachodzą
tak daleko, że już się ich nie uratuje. 24 godziny to zbyt długo, żeby
kogoś uratować.
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Metoda leczenia w komorach hiperbarycznych to metoda stara. Początkowo były one jednoosobowe, ze względów m.in. bezpieczeństwa
obecnie buduje się komory wieloosobowe. Pacjent siedzi pośrodku
komory w sprężonym powietrzu, a oddycha tlenem o normalnym ciśnieniu.
Jakie doświadczenia w takim leczeniu ma nasz szpital? Najczęściej
trafiają do nas pacjenci w 4 – 6 godzinie od zatrucia tlenkiem węgla,
a więc skuteczność tej metody jest już mniejsza. Dlatego trzeba opracować metody, dlatego właśnie ten zespół strażaków, policji i pogotowia powinien być osadzony w jednym miejscu, tak, by mogli razem
działać. Pacjenci do naszego szpitala są przywożeni najczęściej w nocy
(33 przypadki na 15 w dzień). Jakie były objawy zatrucia? – nudności,
przysypianie, ból głowy, utrata przytomności. Dlaczego o tym mówię?
Bo komory hiperbaryczne nie służą tylko do leczenia zatruć tlenkiem
węgla. Służą również do leczenia oparzeń, ran przewlekłych i innych
rzeczy. Nie jest to metoda wymyślona tylko do leczenia zatruć tlenkiem węgla. Trzeba ją wykorzystać, bo jest bardzo efektywna. Można
powiedzieć, że np. każdą ranę przewlekłą, jeśli jest dobry dopływ krwi
jesteśmy w stanie wyleczyć.
Zapotrzebowanie na leczenie w komorach hiperbarycznych w różnych jednostkach chorobowych jest ogromne. NFZ je refunduje,
pacjent jest leczony, a efekty są bardzo dobre. Dlaczego nie jest to
stosowane powszechnie? Między innymi dlatego, iż nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat. Nie ma wiedzy na temat leczenia zatruć
tlenkiem węgla, nie wszyscy wiedzą, że trzeba je leczyć w komorach
hiperbarycznych. Takiej wiedzy brak jest również wśród decydentów
medycznych. Proszę Państwa, mamy trudności z medycyną, nie mamy
na to środków, mamy problem z organizacją służby zdrowia. Problemów jest wiele, tylko nikt nie myśli o zdrowiu strażaków, o zdrowiu
ludzi pracujących.
Przy obecnej sieci komór hiperbarycznych w Polsce, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest w stanie dostarczyć pacjenta wymagającego
leczenia w ciągu godziny.
64% oparzeń i ciężkich oparzeń jest leczone w centrach oparzeniowych w Polsce. Doprowadził do tego Narodowy Fundusz Zdrowia po
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katastrofie w kopalni Wujek. Zaczęto wówczas rozmawiać i zmieniono
sposoby funkcjonowania. Takie coś jest potrzebne, Panie Generale, i ja
apeluję – potrzebna jest współpraca strażaków i służb medycznych,
żebyśmy nie tracili ludzi, których Państwo uratujecie, żeby nie tracili
życia tylko dlatego, że organizacja dalej jest zła. Ta organizacja i współpraca to jeden z podstawowych punktów, które w naszym programie
prewencji trzeba umieścić, podobnie jak maksymalne wykorzystanie
środków, które mamy.
Najwięcej zatruć tlenkiem węgla jest na Dolnym Śląsku. Najbardziej
narażoną grupą są strażacy, pracownicy przemysłu wydobywczego
i hutniczego oraz kominiarze.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć kilka słów o ważnym problemie w dziedzinie zdrowia publicznego. Ustawa o zdrowiu publicznym
u nas dopiero powstaje. I myślę, że tu jest miejsce na głos strażaków
w tym względzie. Użycie tlenu jest metodą bezwzględnie wskazaną
w przypadku każdego ciężkiego zatrucia i znacznie efektywniejszą od
tlenoterapii biernej, czyli podania normalnego tlenu w ograniczeniu
wystąpienia powikłań. Błędy w rozpoznaniu zatruć tlenkiem węgla
prowadzą do niepodejmowania odpowiednich terapii, a tym samym
zwiększenia liczby powikłań i zwiększenia kosztów leczenia, głównie
tych powikłań. Z naszych szacunków wynika, że wiele osób zatrutych
tlenkiem węgla nie dociera do ośrodków hiperbarycznych z powodu
braku wiedzy merytorycznej w środowisku medycznym o leczeniu.
Z pełną świadomością powiem, że wielu lekarzy o tym nie ma zielonego pojęcia. Sposób płacenia za transport, czyli systemowa zmiana
płacenia za transport – dyrektor pogotowia jest zobligowany i obliguje
swoich pracowników do wysłania poszkodowanego do najbliższego
szpitala i powrotu, a nie próby diagnostyki i zastanawiania się, który
ośrodek będzie właściwy pod względem leczenia. W Polsce jest słabo rozwinięta sieć ośrodków hiperbarycznych – brakuje co najmniej
kilkunastu ośrodków. W skali kraju to są naprawdę żadne pieniądze.
Zapotrzebowanie w ośrodkach hiperbarii tlenowej jest olbrzymie. Z 28 000
przypadków przewlekłych owrzodzeń skórnych w roku 2011 – liczba leczonych ran tzw. stopy cukrzycowej (to jest jeden z elementów
najczęściej leczonych w komorach hiperbarycznych) wynosi 6500
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przypadków, liczba dużych zabiegów skórnych – 8600 przypadków
rocznie. Większość z tych rozpoznań powinno być wspomaganych
terapią hiperbaryczną celem wyleczenia. 58% przypadków daje szansę
na uratowanie kończyny. Terapia hiperbaryczna zmniejsza o 50% ilość
amputacji w Polsce. Brak właściwego leczenia kończący się amputacją
powoduje zwiększenie liczby inwalidów w Polsce. Czyli nie szacujemy
naszych kosztów zdrowotnych naszego społeczeństwa. Brak świadomości, wiedzy merytorycznej i finansowej lekarzy oraz decydentów
systemu opieki zdrowotnej na temat terapii hiperbarycznej powoduje
duże ograniczenie rozwoju tej dziedziny medycyny. W Polsce tylko 4
uniwersytety – Gdański, Wrocławski, Białostocki i Śląski mają wykłady
ze studentami na ten temat. W Unii Europejskiej szacuje się, że jeden
ośrodek hiperbaryczny powinien służyć 500 tys. – 1 mln mieszkańców.
W zależności od możliwości regionalnych Narodowy Fundusz powinien je rozlokować w równej dostępności do świadczeń dla wszystkich.
Brak jest wspólnego programu koordynacji w polityce finansowania
merytorycznych działań w danej dziedzinie, dlatego należy uświadomić
decydentom wiedzę, dotyczącą stanu obecnego w leczeniu hiperbarii
i dużych ograniczeń w dostępności do tego typu świadczeń. Korzyści
terapii dla beneficjentów systemu to przede wszystkim zmniejszenie
śmiertelności w wyniku zatruć tlenkiem węgla. Z pełną odpowiedzialnością powiem, że 50% pacjentów, którzy zmarli, gdyby prawidłowo
funkcjonował system, gdyby trafili do ośrodków hiperbarycznych,
przeżyłoby. Inną korzyścią jest ograniczenie powikłań odległych
podtruć tlenkiem węgla, czyli tych dementywnych zmian w układzie
nerwowym, uzyskanie wyleczenia ran przewlekłych różnego typu,
zmniejszenie lub odległe odroczenie wielu amputacji kończyn i prawidłowe leczenie infekcji beztlenowych. Korzyści dla beneficjentów czyli
pacjentów to poprawa jakości życia osób z chorobami przewlekłymi,
polepszenie dostępności, poprawa zabezpieczenia narzędzi medycznych nawet w działaniach antyterrorystycznych, które mogą wystąpić.
Korzyścią zastosowania terapii hiperbarycznej dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dodatni efekt finansowy
dla systemu. Okazuje się, że mimo, że jest to metoda bardzo droga,
to biorąc pod uwagę wszystkie koszty społeczne wyleczenia pacjenta,
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korzystamy pod względem finansowym. Uzyskanie wyleczenia wielu
schorzeń to nie jest tylko podleczenie, ale zmniejszenie śmiertelności.
Wprowadza się sprawdzone nowe technologie, obiektywnie urealnia
wyceny procedur medycznych, płaci się za wyleczenie, a nie za sam
proces leczenia. Dzisiaj nie płacimy za wyleczenie, a za samo leczenie,
czyli za procedurę, stąd jeden pacjent pochłania olbrzymie koszty. Są
to działania na rzecz ubezpieczonych, celem zwiększenia dostępności
do poprawy jakości życia.
Głos z Sali
Jak duże jest zagrożenie, jeżeli chodzi o choroby spowodowane tlenkiem węgla
u strażaków i kominiarzy?
...O tym już mówiłem. Ale chciałbym przy okazji wspomnieć,
że zawodowi strażacy wiedzą, że tlenek węgla jest szkodliwy. Ale
okazuje się, że strażacy ochotnicy, którzy nie mają takich szkoleń,
bardzo często biorą udział w gaszeniu i dogaszaniu pożarów, pracując bez masek. Nie mają tej świadomości działania przewlekłych
skutków zatruć tlenkiem węgla, i często, kiedy im się zakręci w głowie, siadają, żeby chwilę odpocząć i głęboko pooddychać. A skutki
odległe mogą powodować zaburzenia demencyjne, zaburzenia pamięci, osobowości. W Stanach Zjednoczonych były przeprowadzane badania, z których wynika, że strażacy o wiele częściej chorują
na chorobę Parkinsona, niż ogólna populacja w danym wieku. 40%
strażaków o wiele częściej miało objawy tej choroby w stosunku do
swoich rówieśników. Tak więc trzeba o tym mówić, trzeba o tym
pamiętać. Musimy dlatego pracować nad tym, żeby cały czas ulepszać ten system. Dlatego Centra Powiadamiania Ratunkowego powinny być w jednym miejscu. Jeśli mamy problem, wiemy, że jest
stężenie tlenku węgla, wieziemy poszkodowanego do szpitala, to
powinniśmy prosić o przygotowanie komory hiperbarycznej. Tak
to powinno działać. Bardzo dziękuję.
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Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za niezwykle
ciekawy wykład. Szanowni Państwo, będziemy się zbliżać do końca
konferencji. Musimy się skoncentrować na wnioskach. Dlatego bardzo
proszę o krótkie wnioski z Sali. Z uwagi na ograniczony czas już nie
będziemy zadawać z Sali pytań. Bardzo proszę, Panie Generale, co
byłoby najważniejsze z tego, cośmy usłyszeli?

Marek Kowalski,

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej
Bardzo wnikliwie się przysłuchiwałem wszystkim prezentacjom.
Myślę, że jest jeden taki wniosek. To co podkreślamy, my nasze dane
statystyczne opieramy na naszym „EWIDzie”, czyli naszej ewidencji
zdarzeń, i my mamy liczbę ofiar tylko objętych naszym udziałem. To,
co się dzieje dalej – to jest ta część medyczna i szpitalna – nie jest tą
ewidencją objęte. I w związku z tym wyciągamy taki wniosek, że żeby
faktycznie zdiagnozować ten stan, musimy to rozszerzyć. Nie wiem
jakimi metodami, jakim sposobem, ale żeby mieć te dane statystyczne trzeba objąć całością grupę, której dotyczy zagrożenie powstałe
w wyniku pożaru. I jeszcze taki wniosek – gdybyśmy mówili razem do
różnych grup społecznych, to może ten głos łatwiej by docierał.

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na pewno to, co pan dyrektor
Nowak powiedział, czyli, że ten system trzeba poprawić i wzmocnić,
żeby to lepiej koordynować to byłby jeden z podstawowych wniosków.
Ja bym proponował, jak będziemy już przygotowywać tę publikację, jeżeli oczywiście Państwo się na to zgodzą, żeby to w tych wnioskach powtórzyć – że trzeba wzmocnić system, że trzeba go tak doorganizować
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i dokoordynować, żeby to wszystko dobrze działało we wspólnym pakiecie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Sugerowałbym, żeby przy przygotowywaniu publikacji z tej części materiału pana dyrektora Nowaka,
wyciągnąć te trzy podstawowe zadania i wnioski. Czyli, jeżeli opracowuje
się w tej chwili ustawę o systemie lecznictwa, to żeby na to, co jest związane z ratownictwem zwrócić szczególną uwagę, i żeby parlamentarzyści
(a to jest pewna siła, o której mówiliśmy na początku – Poselski Zespół
Strażaków i Senacki Zespół Strażaków) mogli z tego wniosku skorzystać,
w trakcie przygotowywania ustawy w tym zakresie. To jest wniosek bardzo
na czasie. Następna rzecz, zasadnicza, jeżeli chodzi o materiały dotyczące
ratownictwa i statystyki. Trudnej statystyki, jeżeli chodzi o śmiertelność
i osoby ranne podczas pożarów oraz utratę zdrowia i życia w związku
z tlenkiem węgla i gazami popożarowymi oraz pożarami w ogóle. Odnosząc się do tego, co mówił pan st. brygadier Krzysztof Biskup, tam też
były takie trzy elementy - pierwszy, żeby znacznie poprawić i ograniczyć
bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach i obiektach mieszkalnych. Drugi element - żeby znacznie ograniczyć liczbę osób, które tracą życie lub
zdrowie w czasie takich właśnie pożarów w okresie do 2024 roku. Jeżeli
się Państwo zgodzicie, to można byłoby ten wniosek skompilować z tym
terminem, który został tutaj zaznaczony jako cel programu. To w zasadzie
jest taki konkret, jeżeli chodzi o przesłanie tej konferencji. Oczywiście, myślę, że to wszystko, co się wiąże z tym, co może zrobić parlament - każda
izba – to jest to, co mówił pan dyrektor Nowak. Tutaj padły takie sugestie,
że w tym systemie zdrowia należy zrobić to i to. Wtedy by to dawało, pan
dyrektor o tym mówił, kilkanaście ośrodków hiperbarycznych. To nie jest
taka droga rzecz i niewspółmiernie istotna do tego, jak to rzutuje na to, że
wiele przypadków tak tragicznie się kończy. Możemy to dość dobrze opanować i z większym skutkiem. Bo o tym braku rezultatów i skuteczności
pan dyrektor wyraźnie mówił. Jeżeli tutaj wszyscy się zgodzą na to, żeby
ta konferencja miała takie wnioski, to bym sugerował, żeby przy pomocy
pana dyrektora w tym kierunku, o którym mówiłem i pana st. brygadiera
Krzysztofa Biskupa te kilka wniosków, chyba najbardziej merytorycznych,
w przez nich podanej formie, trafiło na maila BSS. Jeżeli by Państwo mieli
inne wnioski, albo ktoś z Państwa chciał na ten temat kilka słów powiedzieć, to bardzo proszę.
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Mirosław Antos,

Korporacja Kominiarzy Polskich
Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w tej konferencji.
My współpracujemy ze strażą pożarną, Komendą Główną i jednostkami powiatowymi już od bardzo dawna w ramach programu „Nie dla
czadu”. Obecność Prezesa, członków Zarządu Głównego, Prezesa Oddziału Warszawskiego wskazuje jak my, kominiarze poważnie podchodzimy do problemu pożarów. My patrzymy na pożary odkominowe i zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla. Tak naprawdę jesteśmy jedyną grupą
zawodową, która ma najlepsze rozpoznanie zagrożeń w budownictwie
mieszkalnym. I mówimy o budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym i wielorodzinnym, bo w każdym domu my znajdujemy się na co
dzień, a przynajmniej o to staramy się. Strażacy niestety są już najczęściej
po. My jesteśmy przed. Uważam, że moi koledzy podzielą zdanie, że
oczekujemy w ramach tego programu, na bieżąco w tej chwili byśmy
oczekiwali, oficjalnego określenia koordynatora programu. Czyli ukłon
w stronę pana Komendanta Głównego, bo wiemy, że nieformalnie jest
to teraz pan Krzysztof Biskup i wiemy, że to jest świetny fachowiec w tej
dziedzinie. Ale takiego formalnego umocowania pełnomocnika nie ma.
I jeszcze taką jedną kwestię chciałem poruszyć – potrzebne jest lepsze
zdefiniowanie organizacji firm i stowarzyszeń, które by były zaproszone
do współpracy w ramach tego programu wieloletniego. Dziękuję bardzo.

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Bardzo dziękuję. Panie komendancie…

Marek Kowalski,

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej
Ja jednym zdaniem… Powiem tylko tak – my nie mieliśmy na
celu przedstawienia całego naszego programu, z tymi wszystkimi
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uwarunkowaniami. My mówiliśmy o filozofii, o podejściu po to, żeby
się tym z Państwem podzielić, ale my zorganizujemy z instytucjami,
które będą uczestniczyły w programie, jeszcze jedno spotkanie. Oczywiście, bez Was tego wszystkiego nie da się zrobić, my wszystkich
doprosimy, żeby uczestniczyli w tym naszym programie. To myślę, że
wyczerpuje Pana postulat.

Senator Zbigniew Meres,

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków
Dziękuję bardzo, Panie Komendancie. Ja rozumiem, że można tutaj
te nasze wnioski jeszcze wesprzeć stwierdzeniem Pana Komendanta, że planowana jest szeroka narada koordynacyjna, dotycząca tego
programu. Jej czas na razie nie jest określony, ale na pewno ten dalszy ciąg będzie miał miejsce. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo
serdecznie podziękować Państwu za udział w konferencji. Serdecznie
dziękuję Komendzie Głównej, Zarządowi Głównemu, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, bardzo serdecznie dziękuję naszym kolegom ze
szpitala oparzeniowego, kominiarzom. Serdecznie dziękuję Fundacji,
Panie Prezesie, dziękuję też mediom. Bardzo proszę o to, żeby ewentualnie ten materiał prewencyjnie został wykorzystany jako narzędzie,
jak tutaj rzecznik prasowy, pan st. kapitan Karol Kierzkowski mówił.
Serdecznie dziękuję kolegom strażakom, serdecznie dziękuję Państwu
spółdzielcom mieszkaniowym i tym, którzy administrują zasoby mieszkaniowe. Dziękuję również moim kolegom, którzy tutaj mieli okazję
być – pani Przewodniczącej Poselskiego Zespołu Strażaków. Jeszcze
raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję i cieszę się, że Państwo skorzystali z udziału w tej konferencji.

DZIAŁALNOŚĆ SENACKIEGO ZESPOŁU
STRAŻAKÓW
VI kadencja
Celami działalności Senackiego Zespołu Strażaków były: poprawa
ochrony przeciwpożarowej oraz wspieranie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, szkół pożarniczych i innych jednostek ochrony
przeciwpożarowej.
Senacki Zespół Strażaków w VI kadencji Senatu liczył 29 senatorów, jego przewodniczącym został Jan Szafraniec.
26 lipca 2007 r. zespół zajął się informacjami internetowymi na
temat swojej działalności oraz dofinansowaniem Ochotniczych Straży
Pożarnych przez Ministerstwo Kultury.
Członkowie zespołu zaznajomili się też z poselskim projektem
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Pani senator Mirosława Nykiel podkreślała korzystne dla strażaków rozwiązania ustawowe. Na uwagę, jej zdaniem, zasługiwał przepis o dodatku do emerytury i przepis o obowiązku zatrudnienia szefa OSP
przez gminę. Pani senator zachęciła członków zespołu do przedstawienia tego projektu w swoich klubach i podjęcia starań by uzyskał ich poparcie, oraz sugerowała przeprowadzenie konsultacji
ze środowiskiem strażackim w celu doprecyzowania nowelizowanych
przepisów.
Konferencja w Senacie „Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji”
24 kwietnia 2007 r. w Senacie pod honorowym patronatem ks. abp
Sławoja Leszka Głodzia i marszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyła się konferencja naukowa pt. „Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze i tradycji”. Otwierając konferencję wicemarszałek Senatu Krzysztof
Putra podkreślił, że strażacy to środowisko bardzo ważne w polskiej
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tradycji i kulturze. „Jesteście bardzo ważni i potrzebni” - powiedział do
zaproszonych strażaków wicemarszałek Putra a następnie podziękował senatorowi Janowi Szafrańcowi za to, że utworzył Senacki Zespół
Strażaków. Wyraził przekonanie, że zespół będzie wspierał środowisko
strażaków. Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażackiego Jan Szafraniec przybliżył ideę jego powołania. Senator Szafraniec podkreślił,
że konferencja jest wynikiem współpracy zespołu z senacką Komisją
Kultury i Środków Przekazu. Dlatego konferencja została poświęcona polskiej kulturze i narodowej tradycji, od wielu lat utrzymywanej
i promowanej przez Ochotnicze Straże Pożarne. Są one autentycznym jej depozytariuszem. „Straż pożarna to nie folklor, to rzeczywistość wpisana w życie narodu, a nie państwa, bo nawet gdy państwo polskie nie istniało ochotnicza straż działała i przechowała
ducha polskości, aż do wolnej Polski” - powiedział abp Sławoj Leszek Głódź, Krajowy Duszpasterz Strażaków. Podkreślił, że Straż
Pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, ale pomoc w wypadkach drogowych, klęskach żywiołowych, a także ważny nośnik państwowości szerzący kulturę i świadomość. Dodał, że strażacy zawsze
stali przy Kościele, nawet w najtrudniejszym czasie. Arcybiskup wyraził nadzieję, że ta konferencja przypomni władzom, senatorom
i posłom jak ważni i potrzebni są strażacy w życiu polskiego narodu
i w polskiej kulturze. W przerwie konferencji odbył się koncert w wykonaniu orkiestry dętej OSP „Dobrynin” z Rzemienia w gminie Przecław na Podkarpaciu.
W załączeniu:
Lista członków Senackiego Zespołu Strażaków w VI kadencji
Pismo Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pismo Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pismo Stowarzyszenia Quo Vadis Podkarpacie
Pismo Abp. Sławoja Leszka Głodzia Biskupa Warszawsko-Praskiego
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Lista członków Senackiego Zespołu Strażaków w VI kadencji
1. Mirosław Adamczak
2. Dorota Arciszewska-Mielewczyk
3. Mieczysław Augustyn
4. Ryszard Bender
5. Adam Biela
6. Margareta Budner - wiceprzewodnicząca
7. Jarosław Chmielewski
8. Jerzy Chróścikowski - wiceprzewodniczący
9. Ryszard Ciecierski
10. Krzysztof Cugowski
11. Janina Fetlińska
12. Stanisław Kogut
13. Waldemar Kraska
14. Janusz Kubiak
15. Jarosław Lasecki
16. Bogdan Lisiecki
17. Andrzej Łuczycki
18. Władysław Mańkut
19. Adam Massalski
20. Mieczysław Maziarz
21. Antoni Motyczka
22. Mirosława Nykiel
23. Andrzej Owczarek - wiceprzewodniczący
24. Lesław Podkański
25. Krzysztof Putra
26. Jan Szafraniec - przewodniczący
27. Jerzy Szmit
28. Ludwik Zalewski
29. Piotr Zientarski
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Abp Leszek Sławoj Głódź, Krajowy Duszpasterz Strażaków,
Zbigniew Pietras - Prezes Stowarzyszenia Quo Vadis Podkarpacie
(pierwszy od lewej) oraz strażacy – uczestnicy konferencji.

Członkowie Orkiestry Dętej OSP Dobrynin z Rzemienia
w gminie Przecław na Podkarpaciu.

Przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków senator Jan
Szafraniec w przerwie konferencji pt. „Strażacy ochotnicy w polskiej
kulturze i tradycji” z członkami zespołu folklorystycznego.

VII kadencja
Zespół liczył 36 senatorów, jego przewodniczącym został Zbigniew Meres. Na spotkaniu 17 sierpnia 2008 r. przewodniczący Zespołu przedstawił informację o najważniejszych postanowieniach
nowelizacji Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz innych ustaw.
Zespół nawiązał współpracę z Senackim Zespołem Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego oraz Senackim Zespołem Górnictwa, w wyniku
czego odbyły się dwa wspólne posiedzenia tych zespołów dotyczące
problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W trakcie posiedzeń
omawiano zagadnienia dotyczące Systemu Kontroli Prędkości, nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 925 z 24. 06.
2008 r.), mającej na celu utworzenie automatycznego systemu nadzoru
ruchu drogowego.

Wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków
i Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Od lewej – senator Małgorzata Adamczak, senator Zbigniew Meres
– przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków, senator Ireneusz
Niewiarowski – wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków,
senator Zbigniew Szaleniec.

Wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków,
Senackiego Zespołu Górnictwa i Senackiego Zespołu Infrastruktury.
Od prawej; senator Zbigniew Meres – przewodniczący Senackiego
Zespołu Strażaków, senator Stanisław Kogut – przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Senatorowie spotkali się z przedstawicielem Głównego Inspektora
Transportu Drogowego, przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Straży Pożarnej (Komenda
Główna i szkoły pożarnicze), Ochotniczych Straży Pożarnych (Zarząd
Główny, zarządy wojewódzkie), oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zespół skupił się na propagowaniu wiedzy o zmianach wprowadzonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności
zwracając uwagę na szersze możliwości finansowania OSP i szerokie
możliwości finansowania zakupu sprzętu pożarniczego.
Zespół czynnie uczestniczył w obchodach jubileuszowych Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie całej Polski.
W dniu 14 grudnia 2009 r. miała miejsce konferencja zorganizowana
przez Senacki Zespół Strażaków pt. „Funkcjonowanie i finansowanie
Ochotniczych Straży Pożarnych”. Omawiano funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych pod rządami nowych przepisów, wprowadzonych Ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Odrębne zagadnienie
stanowił potencjał ratowniczo – gaśniczy Ochotniczych Straży Pożarnych. Omawiano także rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ostatnim zagadnieniem poruszanym na konferencji było spojrzenie na Ochotnicze Straże Pożarne
z perspektywy samorządów na przykładzie Mazowsza, Dolnego Śląska
i Górnego Śląska.

Uczestnicy konferencji pt. „Funkcjonowanie i finansowanie
Ochotniczych Straży Pożarnych”.
W dniu 21 lipca 2010 r. odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym osób z niepełnosprawnościami”, współorganizowane przez Senacki Zespół Infrastruktury, Senacki Zespół Strażaków
oraz Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. W dniu 24 listopada
2010 r. odbyło się spotkanie Senackiego Zespołu Strażaków i Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z przedstawicielami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutu Badawczego Dróg
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i Mostów, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Biura Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poświęcone tematyce
rozwoju ratownictwa drogowego.

Lista członków Senackiego Zespołu Strażaków w VII kadencji
1. Małgorzata Adamczak
2. Mieczysław Augustyn - członek prezydium
3. Grzegorz Banaś
4. Józef Bergier
5. Stanisław Bisztyga
6. Krystyna Bochenek – do 10.04.2010r.
7. Jerzy Chróścikowski - wiceprzewodniczący
8. Lucjan Cichosz
9. Janina Fetlińska – do 10.04. 2010 r.
10. Piotr Głowski – do 21.11.2010 r.
11. Stanisław Gorczyca
12. Maciej Grubski
13. Piotr Gruszczyński
14. Andrzej Grzyb
15. Stanisław Jurcewicz
16. Marek Konopka
17. Sławomir Kowalski - skarbnik
18. Waldemar Kraska
19. Krzysztof Kwiatkowski
20. Roman Ludwiczuk
21. Zbigniew Meres - przewodniczący
22. Tomasz Misiak
23. Andrzej Misiołek
24. Antoni Motyczka
25. Ireneusz Niewiarowski - wiceprzewodniczący
26. Michał Okła
27. Andrzej Owczarek - sekretarz
28. Antoni Piechniczek
29. Leszek Piechota
30. Zdzisław Pupa
31. Janusz Sepioł
32. Tadeusz Skorupa - członek prezydium
33. Zbigniew Szaleniec
34. Andrzej Szewiński
35. Grażyna Sztark
36. Piotr Zientarski
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PROJEKT ZMIANY USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOŻAROWEJ
Projekt zmiany Ustawy o ochronie przeciwpo�������������������
ż������������������
arowej wraz z uzasadnieniem został z�����������������������������������������������
łoż��������������������������������������������
ony do laski marsza�������������������������
łkowskiej����������������
przez Klub Parlamentarny „Platforma Obywatelska” w dn. 23.01.2008 r. W pracach
nad projektem brał udział senator Zbigniew Meres, przewodniczący
Senackiego Zespołu Strażaków.
Opracowanie poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy
o ochronie przeciwpo����������������������������������������������
ż���������������������������������������������
arowej oraz niektórych innych ustaw wychodziło naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska strażackiego wyrażonego
przez Komisję Prawno-Organizacyjną Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i miało
na celu ułatwienie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych
i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poprawę bezpieczeństwa.
Projekt został przygotowany przez Posłów – cz�������������
łonków�������
Parlamentarnego Zespołu Strażaków, a poparło go liczne grono Posłów
po����������������������������������������������������������������
łą��������������������������������������������������������������
czonych troską o przysz���������������������������������������
łość�����������������������������������
ochotniczego po�������������������
ż������������������
arnictwa i bezpieczeństwo kraju.
Ochotnicze stra��������������������������������������������
ż�������������������������������������������
e po���������������������������������������
ż��������������������������������������
arne i Zwi����������������������������
ą���������������������������
zek Ochotniczych Stra������
ż�����
y Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, działające głównie w środowisku
wiejskim i w ma����������������������������������������������������
ł���������������������������������������������������
ych miastach, stanowią wa��������������������������
ż�������������������������
ne ogniwo w walce z po���
ż��
arami i działalności prewencyjnej oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
a tak������������������������������������������������������������
ż�����������������������������������������������������������
e w walce ze skutkami kataklizmów. Oprócz prowadzenia dział������������������������������������������������������������������
alno��������������������������������������������������������������
ś�������������������������������������������������������������
ci prewencyjno-ratowniczej ochotnicze stra�������������������
ż������������������
e po��������������
ż�������������
arne, w wi���
ę��
kszości przypadków, spełniają również wiodącą rolę w życiu kulturalnym
społeczności w których funkcjonują.
Należy stwierdzić, że zbyt często ta ofiarna, pełna poświęcenia
i zaangażowania służba strażacka kilkuset tysięcy druhen i druhów nie
znajduje należytego uznania i wsparcia ze strony władz państwowych,
a w szczególności w świetle obowiązującego prawa.
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Już od dawna istniały przesłanki uzasadniające podjęcie działań
zmierzających do regulacji prawnej funkcjonowania pożarnictwa
ochotniczego w postaci odrębnej ustawy, ale jeszcze pilniejsze było
dokonanie niezbędnych poprawek w obowiązujących ustawach. Należy
podkre�������������������������������������������������������������
ślić���������������������������������������������������������
, ż������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
e w celu ułatwienia funkcjonowania i prowadzenia działa��������������������������������������������������������������
ń�������������������������������������������������������������
statutowych ochotniczych stra�������������������������������
ż������������������������������
y po��������������������������
ż�������������������������
arnych i Zwi�������������
ą������������
zku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zmian wymagały
też liczne rozporządzenia.
Strażacy ochotnicy, to często ludzie nie dający sobie rady ze
sprostaniem wymogom skomplikowanych przepisów prawa, a ze
względu na nikłe dochody uzyskiwane z działalności statutowej
jednostki OSP nie były w stanie zatrudnia��������������������
ć�������������������
prawników, ksi����
ę���
gowych itp. Wiele gmin ograniczało środki przewidziane na ochronę
przeciwpo���������������������������������������������������
ż��������������������������������������������������
arow����������������������������������������������
ą do������������������������������������������
minimum, finansuj������������������������
ą�����������������������
c jedynie zakup podstawowego sprz�������������������������������������������������
ę������������������������������������������������
tu, paliwa i umundurowania bojowego. Zakup umundurowania wyjściowego stanowił już niejednokrotnie poważny
problem, pomimo obowi���������������������������������������
ą��������������������������������������
zku utrzymania ochotniczych stra������
ż�����
y pożarnych przez gminy. W wielu przypadkach gminy nie wypłacały
też obowiązkowego ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych
i szkoleniach na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej. Ochotnicze
straże pożarne często nie były w stanie ze środków własnych utrzymać
stra�������������������������������������������������������������
ż������������������������������������������������������������
nicy (remizy), dokonywa�������������������������������������
ć������������������������������������
zakupów niezb����������������������
ę���������������������
dnego sprz�����������
ę����������
tu bojowego, mundurów, itp.
Nale������������������������������������������������������
ż�����������������������������������������������������
ało zatem dokona�������������������������������������
ć������������������������������������
zmian przepisów prawa, które utrudniały������������������������������������������������������������
dzi��������������������������������������������������������
a�������������������������������������������������������
ł������������������������������������������������������
alnoś�������������������������������������������������
ć �����������������������������������������������
stra�������������������������������������������
ż������������������������������������������
akom ochotnikom. W pierwszej zmianie dotyczącej treści art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpo�����������������������������������������������������
ż����������������������������������������������������
arowej wnioskodawcy proponowali, aby zadanie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na
obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę, wójt mógł
wykonywać również przy pomocy komendanta gminnego Związku
OSP RP. Umo���������������������������������������������������
ż��������������������������������������������������
liwienie zatrudnienia przez gminę komendanta gminnego Związku OSP RP poprawić miało bezpieczeństwo w gminach,
które w przytłaczającej większości nie mogły zatrudnić komendanta
gminnego ochrony przeciwpo����������������������������������
ż���������������������������������
arowej, ze wzgl������������������
ę�����������������
du na brak wykwalifikowanej kadry lub poważne koszty zatrudnienia takiej osoby (na
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warunkach, jak zast����������������������������������������������
ę���������������������������������������������
pc�������������������������������������������
ę������������������������������������������
kierownika USC) lub z innego powodu. Podniesienie zaś rangi komendanta gminnego ZOSP RP wpłynąć miało
z całą pewnością na jego aktywizację, a co za tym idzie na poprawę
bezpieczeństwa w miejscowościach oddalonych od siedzib Państwowej
Straży Pożarnej, a szczególnie Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147
poz. 1229 z póź. zm.) członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczy�������������������������������������������������������
ł������������������������������������������������������
w dzia�����������������������������������������������
łaniu������������������������������������������
ratowniczym lub szkoleniu po�������������
ż������������
arniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymywał ekwiwalent
pieni�������������������������������������������������������������
ęż�����������������������������������������������������������
ny. Ekwiwalent ten był wypłacany z bud���������������������
ż��������������������
etu gminy do wysokości��������������������������������������������������������������
1/175 przeci�������������������������������������������������
ę������������������������������������������������
tnego wynagrodzenia og��������������������������
łos�����������������������
zonego, przed dniem naliczenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
39, poz.353, z pó�����������������������������������������������������
ź����������������������������������������������������
n. zm.), za ka��������������������������������������
ż�������������������������������������
dą godzinę udzia���������������������
łu�������������������
w dzia������������
ł�����������
aniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ustawodawca zawarł tylko jeden
wyj���������������������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������������������
tek od powy���������������������������������������������������
ż��������������������������������������������������
szej zasady. Ekwiwalent pieni���������������������
ęż�������������������
ny bowiem nie przysługiwał członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności
w pracy, za który zachował wynagrodzenie. Członkowie ochotniczych
stra�������������������������������������������������������������
ż������������������������������������������������������������
y po��������������������������������������������������������
ż�������������������������������������������������������
arnych, za czas nieobecno������������������������������
ści���������������������������
w pracy z powodu uczestniczenia w działaniu ratowniczym lub szkoleniu po�����������������
ż����������������
arniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, zachowywali przewidziane
w odrębnych przepisach uprawnienie do innych niż wynagrodzenie
świadczeń związanych z pracą (art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy o ochronie
przeciwpożarowej). Zapis ten do 2007 r. był powszechnie rozumiany
w ten sposób, że członkowi OSP przysługiwał ekwiwalent pieniężny
za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu po�������������
ż������������
arniczym zawsze, gdy członek OSP nie pobierał wynagrodzenia. Teza ta znalazła
potwierdzenie w stanowisku zawartym w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 13 lipca 2006 r., I OSK 614/2006 (ONSAiWSA 2007/2 poz. 52).
Sprawa ekwiwalentu pieni��������������������������������������
ęż������������������������������������
nego za udzia�����������������������
ł����������������������
w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym wywoływała pewne niejasności
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na terenie działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (np.
w zakresie dotyczącym podmiotu, który był uprawniony do ustalania
wysokości tego ekwiwalentu). Prawdziwe problemy powstały jednak
gdy Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zmieniła dotychczasową interpretacj���������������������������������������������������
ę��������������������������������������������������
art. 28 ust. 1-3 Ustawy o ochronie przeciwpo�����
ż����
arowej i przyjęła, że ekwiwalent ten przysługuje tylko tym członkom OSP,
którzy brali udział w akcji ratowniczej lub w szkoleniu, jednocześnie
pozostając w stosunku zatrudnienia i utracili zarobek za czas udziału
w akcji ratowniczej lub w szkoleniu. Zamieszanie spotęgowała jeszcze
lakoniczna treść pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 maja 2007 r. (BMP-0714-4069/07/JD) skierowanego do
Marsza��������������������������������������������������������
łka�����������������������������������������������������
Sejmu Ludwika Dorna, a stanowi����������������������
ą���������������������
cego odpowiedź na zapytanie Posła na Sejm RP Pana Waldemara Pawlaka z dnia 27 kwietnia
2007 r. w sprawie wstrzymania wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach. W związku z
tym na terenie kraju część gmin wstrzymała wypłatę ekwiwalentu
obawiaj�����������������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������������
c się negatywnej wobec nich reakcji regionalnych izb obrachunkowych. Jednocze��������������������������������������������
śnie podnoszone były������������������������
g����������������������
łosy protestu���������
ze strony członków OSP, którym wstrzymano wypłatę tego ekwiwalentu.
Strażacy ochotnicy traktowali ekwiwalent jako swojego rodzaju wyraz
uznania ze strony Pa�������������������������������������������������
ństwa��������������������������������������������
wobec ich ofiarnej słu���������������������
ż��������������������
by. „Zabranie” ekwiwalentu sprawiło, iż istniało poważne ryzyko odmowy przez wielu
członków OSP udziału w akcjach ratowniczych, co mogło w dużym
stopniu osłabić system ochrony przeciwpożarowej kraju. Zastąpienie
aktywności OSP poprzez działanie Pa����������������������������
ństwowej��������������������
Stra���������������
ż��������������
y Po����������
ż���������
arnej wydawało się iluzoryczne.
Sposobem rozwi�������������������������������������������������
ą������������������������������������������������
zania tej sytuacji była zmiana przez organy Pa��
ństwa��������������������������������������������������������������
przyj��������������������������������������������������������
ę�������������������������������������������������������
tej interpretacji art. 28 ust. 1-3, bądź dokonanie proponowanej w niniejszym projekcie zmiany zapisów ustawowych, która
uniemożliwiała przyjmowanie interpretacji przepisów dotyczących
ekwiwalentu sprzecznych z tradycyjną, obowiązującą od ponad 15 lat.
Proponowana zmiana miała zapewnić jednolitość stosowania przepisów na terenie kraju. Mając na względzie uregulowania konstytucyjne
ograniczyła się do dodania w ust. 1 art. 28 zd. 2 zapisu precyzującego
organ uprawniony do ustalania wysokości tego ekwiwalentu.
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W zmianie następnej zaproponowano, aby minister właściwy do
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła�������������������
ściw���������������
ym do spraw wewnętrznych, określił w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
przeprowadzania badań podstawowych dla strażaków ochotników,
ich zakres oraz podmioty uprawnione b���������������������������
ą��������������������������
dź obowi������������������
ą�����������������
zane do ich przeprowadzania. Obowiązujące uregulowania prawne nie były bowiem
w pełni realizowane.
Kolejna zmiana zapewnić miała ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
co najmniej w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Uznano, że gmina powinna mieć też
moż��������������������������������������������������������������
liwość ubezpieczania stra�������������������������������������
ż������������������������������������
aków ochotników bezimiennie, w liczbie niezbędnej do prowadzenia akcji.
Wa�������������������������������������������������������
ż������������������������������������������������������
ną zmianą było wprowadzenie w Ustawie o ochronie przeciwpo���������������������������������������������������������������
ż��������������������������������������������������������������
arowej zapisu art. 32 ust. 3b zapewniaj�����������������������
ą����������������������
cego uproszczenie procedury udzielania na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych
dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie w jakim
nie obejmuje tych jednostek finansowanie objęte zapisami art. 32 ust.
2-3a.
Obowiązujące ustawodawstwo uniemożliwiało przekazywanie
przez gminy środków pieniężnych dla ochotniczych straży pożarnych
w formie dotacji przedmiotowej. Oznaczało to na przykład, że gmina
nie mogła przekaza���������������������������������������������������
ć �������������������������������������������������
dzia���������������������������������������������
ł��������������������������������������������
aj������������������������������������������
ą�����������������������������������������
cej na jej terenie ochotniczej stra������
ż�����
y pożarnej dotacji pokrywającej część kosztów zakupu wozu strażackiego,
choć sama gmina mogła zakupić taki wóz i przekazać go OSP.
Tymczasem często ochotnicze straże pożarne pozyskiwały środki
zewnętrzne na zakup sprzętu przeciwpożarowego. W razie przyjęcia
ustawy gminy mog��������������������������������������������������
ł�������������������������������������������������
yby przekazywa�����������������������������������
ć����������������������������������
OSP dotacj�����������������������
ę����������������������
, które pokry���������
ł��������
yby brakującą część kosztów zakupów.
Istotne było równie����������������������������������������������
ż���������������������������������������������
to, ż���������������������������������������
����������������������������������������
e przy zakupie sprz��������������������
ę�������������������
tu przeciwpo�������
ż������
arowego gminy płaciły podatek VAT w wysokości 22%, a ochotnicze straże
po��������������������������������������������������������������
ż�������������������������������������������������������������
arne 7%. Tak wi����������������������������������������������
ę���������������������������������������������
c przyj��������������������������������������
ę�������������������������������������
cie ustawy miało pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie środków samorządu gminnego, a tym samym
podniesienie również bezpieczeństwa przeciwpożarowego kraju.
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Zmiany proponowane w art. 2 miały wpłynąć na poprawę koordynacji i współdziałanie struktur Państwowej Straży Pożarnej ze
strukturami jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Istotą art. 3 projektowanej ustawy było upoważnienie właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wydawania dokumentu jakim
powinien posługiwa������������������������������������������������
ć�����������������������������������������������
się kierowca pojazdu uprzywilejowanego b������
ę�����
d����
ą���
cego we władaniu ochotniczej stra�������������������������������������
ż������������������������������������
y po��������������������������������
ż�������������������������������
arnej. Ze wzgl�����������������
ę����������������
dów organizacyjnych wydawało się to niezbędne. Potrzeba ustawowego upoważnienia
stra����������������������������������������������������������������
ż���������������������������������������������������������������
aka Pa���������������������������������������������������������
ństwowej�������������������������������������������������
Stra��������������������������������������������
ż�������������������������������������������
y Po���������������������������������������
ż��������������������������������������
arnej i stra��������������������������
ż�������������������������
aka ochotnika do kierowania ruchem w określonych przypadkach wydawała się bezdyskusyjna.
W przekonaniu wnioskodawców przepisy projektowanej ustawy
poprawić miały stan ochrony przeciwpo���������������������������
ż��������������������������
arowej, ułatwi������������
ć�����������
funkcjonowanie ochotniczych stra�����������������������������������������
ż����������������������������������������
y po������������������������������������
ż�����������������������������������
arnych i Zwi�����������������������
ą����������������������
zku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zachęcić mieszkańców miast
i wsi do codziennej służby drugiemu człowiekowi oraz ustrzec liczne
grono społeczników przed sankcjami, na które byli dotychczas narażeni w związku z piastowaniem funkcji.
Przewidywano, że skutki finansowe związane z wejściem w życie
projektowanych zmian, dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń
cz�������������������������������������������������������������
łonków�������������������������������������������������������
ochotniczej stra��������������������������������������
ż�������������������������������������
y po���������������������������������
ż��������������������������������
arnej i młodzie�����������������
ż����������������
owej dru��������
ż�������
yny pożarniczej, spowodują niewielkie wydatki finansowe gmin. Szacowana
wartość wydatków średniej wielkości gminy na ten cel miała wynieść
ok. 13,000 zł w skali roku.
Prace zakończyły się uchwaleniem ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.
o zmianie ustaw o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1015)
Materia ustawy nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

11 sierpnia 2008 r.

Informacja o najważniejszych postanowieniach
nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej
oraz niektórych innych ustaw, rozpatrzonej na 17.
Posiedzeniu Senatu
Szanowni Państwo,
przypominam niżej najważniejsze postanowienia ustawy z 25 lipca
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych
innych ustaw, przyjętej przez Senat bez poprawek 7 sierpnia 2008 r.
Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w d������������������������������������������������������
zia���������������������������������������������������
ł��������������������������������������������������
aniu ratowniczym lub szkoleniu po�����������������
ż����������������
arniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzyma
z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej
przez radę gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie
mo�����������������������������������������������������������
ż����������������������������������������������������������
e przekroczy����������������������������������������������
ć 1/175���������������������������������������
przeci��������������������������������
ę�������������������������������
tnego wynagrodzenia, og��������
ł�������
oszonego przez Prezesa GUS, za ka�����������������������������������
ż����������������������������������
dą godzinę udzia������������������
ł�����������������
u w dzia���������
ł��������
aniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Dotychczasowe przepisy
również przewidywały możliwość wypłaty ekwiwalentu, jednakże
ich nieprecyzyjne brzmienie powodowa�������������������������
ł������������������������
o, ż��������������������
���������������������
e niektóre gminy odmawiały wypłacania go. Znowelizowana ustawa wyraźnie stanowi,
ż�����������������������������������������������������
e gminy mają obowi�����������������������������������
ą����������������������������������
zek wyp���������������������������
ł��������������������������
aty ekwiwalentu, odpowiednia kwota powinna zatem zostać zarezerwowana w corocznej uchwale budżetowej (wiele rad gmin od 1991 r. robiło
to dobrowolnie).
Kolejna zmiana polega na tym, ż�������������������������
��������������������������
e wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany do koordynowania krajowego systemu
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ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez
wojewod�����������������������������������������������������
ę����������������������������������������������������
, b�������������������������������������������������
ę������������������������������������������������
dzie móg����������������������������������������
ł���������������������������������������
wykonywa������������������������������
ć�����������������������������
sw��������������������������
ą�������������������������
funkcj������������������
ę�����������������
tak�������������
ż������������
e przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.
W�����������������������������������������������������������������
ójt��������������������������������������������������������������
(burmistrz, prezydent miasta) b������������������������������
ę�����������������������������
dzie móg���������������������
ł��������������������
zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych na stanowisku
komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
Nowym uprawnieniem stra������������������������������
ż�����������������������������
aków PSP oraz cz�������������
ł������������
onków ochotniczej stra�����������������������������������������������
ż����������������������������������������������
y po������������������������������������������
ż�����������������������������������������
arnej, nadanym omawian�������������������
ą������������������
ustawą, jest mo��
żliwość wydawania poleceń lub sygna�������������������
łów����������������
uczestnikom ruchu drogowego w trakcie wykonywania czynności związanych
z prowadzeniem akcji ratowniczej. Uprawnienia takie posiadali dot��������������������������������������������������������������
ą�������������������������������������������������������������
d, prócz Policji, funkcjonariusze Stra�����������������������
ż����������������������
y Granicznej, stra����
ż���
nicy le�����������������������������������������������������������
śni,�������������������������������������������������������
funkcjonariusze Stra����������������������������������
ż���������������������������������
y Parku. Natomiast dot�����������
ą����������
d nie mieli ich strażacy PSP ani członkowie ochotniczej straży pożarnej,
co utrudniało nieraz akcję ratowniczą.
Korzystnej zmianie uleg�������������������������������������
ł������������������������������������
równie�����������������������������
ż����������������������������
system ubezpieczania członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Po wejściu w życie tej nowelizacji ubezpieczenie może być imienne lub
zbiorowe nieimienne. W dodawanym do ustawy przepisie potwierdzono równie�������������������������������������������������������
ż������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������
ż���������������������������������������������������
e jednostki samorz���������������������������������
ą��������������������������������
du terytorialnego mog�����������
ą����������
przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.
D�������������������������������������������������������������
ł������������������������������������������������������������
ugo oczekiwana nowelizacja, pozytywnie opiniowana przez pa��
ństwową straż pożarną i środowiska strażaków ochotników, powstała
przy znacznym zaanga�����������������������������������������
ż����������������������������������������
owaniu cz�������������������������������
ł������������������������������
onków Senackiego Zespo��������
ł�������
u Strażaków.
Senator Zbigniew Meres
przewodniczący zespołu

VIII kadencja
Zespół liczy 32 senatorów, jego przewodniczącym ponownie został
Zbigniew Meres.
Zespół zorganizował 11 grudnia 2012 r. konferencję pt. „Standardy
działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych”.
Przedstawiono statystykę wypadków drogowych, uwzględniając ich
przyczyny, skutki i miejsce występowania. Przedstawiciel Ministerstwa
Zdrowia zaprezentował zasady działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno w odniesieniu do baz, sprzętu i potencjału
ludzkiego, jak również budżetu, którym dysponuje. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przedstawił dane dotyczące rozmieszenia baz lotniczych oraz udziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w wypadkach komunikacyjnych. Przedstawił też standardy wykonywania
operacji według przepisów IFR tj. w warunkach ograniczonej widoczności – standardy lotów wg przyrządów. Podkreślił istotę kształcenia
nowych kadr oraz konieczność dokształcania pilotów już zatrudnionych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprezentował
działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wykazując znaczenie udziału ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego
i ekologicznego w likwidowaniu skutków zdarzeń. Podkreślił istotę zachowywania czasowego gradientu tj. stałej czasowej wykorzystywanej
w przepisach pożarowych dla dojazdów do miejsc zdarzeń. Dyrektor
Szpitala w Dąbrowie Górniczej zaprezentował na przykładzie własnej
placówki działalność Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i ich zaangażowanie w udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach.
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W czasie konferencji wielokrotnie podkreślano potrzebę wykorzystania maksymalnej liczby zasobów ratowniczych Państwowej
Straży Pożarnej, które są w różny sposób rozproszone, a które mogą
służyć ratowaniu ludzkiego życia. Wskazywano również na liczne
problemy związane z działalnością Centrów Powiadamiania Ratowniczego. Za oczywistą uznano konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz potrzebę rozwoju
– zarówno sprzętowego, jak i w odniesieniu do potencjału ludzkiego
obu organizacji.

W trakcie konferencji pt. „Standardy działania służb publicznych
w odniesieniu do wypadków drogowych”. Od lewej: pani poseł Krystyna Skowrońska – przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków,
w środku – senator Zbigniew Meres – przewodniczący Senackiego
Zespołu Strażaków, po prawej – wicemarszałek Senatu
Stanisław Karczewski.

W trakcie konferencji pt. „Standardy działania służb publicznych
w odniesieniu do wypadków drogowych”. Przemawia senator
Zbigniew Meres – przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków.

W trakcie konferencji pt. „Standardy działania służb publicznych
w odniesieniu do wypadków drogowych”.
Przemawia pani poseł Krystyna Skowrońska
– przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków.

Członkowie Zespołu utrzymywali kontakty z terenowymi jednostkami straży pożarnych, uczestniczyli w spotkaniach i wizytacjach w terenie. Zespół monitorował też funkcjonowanie Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
31 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Zespołu na temat finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej z różnych źródeł. Przedstawiono informacje o wysokości środków na ochronę przeciwpożarową
w 2013 roku. Uczestniczący w posiedzeniu gen. Marek Kowalski –
zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zwrócił uwagę, iż dzięki zwiększeniu budżetu pojawi się możliwość rozszerzenia uprawnień jednostkom OSP włączonym do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, i związanego z tym wyszkolenia
i doposażenia jednostek. Generał Kowalski poinformował senatorów,
że przyjęto zasadę, że doposażenie będzie się odbywało na zasadzie
dofinansowania, a nie zakupu za środki budżetowe. Senatorowie zostali również poinformowani, że w budżecie Komendanta Głównego
oraz Zarządu Głównego znajdują się środki z firm ubezpieczeniowych,
którymi można dofinansowywać funkcjonowanie jednostek OSP, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
20 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu z udziałem Pani
Poseł Krystyny Skowrońskiej - Przewodniczącej Poselskiego Zespołu
Strażaków. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła planowanej ustawy,
która ograniczałaby wysokość odpisu na fundusz socjalny. Oszczędności powstałe z tego tytułu miałyby zostać przeznaczone na realizację programów prewencji rentowej i aktywizacji zawodowej służb.
Propozycja Ministra Spraw Wewnętrznych została ujęta w projekcie
ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych (…). Projekt ten został 7 stycznia 2014 r. przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Druga część posiedzenia
Zespołu poświęcona była problematyce podatku VAT. Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów w sprawie obniżonej
stawki podatku VAT stosowanej do towarów przeznaczonych na cele
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zgodnie z unijnymi przepisami
obniżona stawka tego podatku może być stosowana tylko do niektórych towarów i usług. Zdaniem Komisji unijna dyrektywa nie zezwala
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Polsce na stosowanie obniżonej stawki podatku. Pani Poseł Krystyna
Skowrońska podzieliła się informacją, że rząd nie przygotowuje zmiany w zakresie podatku VAT, co może jednocześnie oznaczać oczekiwanie na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
1 października 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu z udziałem
zaproszonych gości z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. W pierwszej części posiedzenia zastępca Komendanta Głównego
PSP nadbryg. Janusz Skulich przedstawił informację na temat sytuacji
pożarowej kraju i udziału jednostek straży w działaniach ratowniczych.
Poinformował, iż w ciągu ostatnich 6 lat liczba zdarzeń z udziałem PSP
i OSP utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym pożarów jest
o 1/3 mniej niż innych zagrożeń miejscowych. Zwrócono uwagę na fakt,
iż powodem trudności w tworzeniu jednostek OSP jest brak kandydatów na członków takich jednostek. Druga część posiedzenia poświęcona
była statusowi prawnemu kierowców OSP. Omówiono wówczas projekt
regulacji, umożliwiający generację przychodów z tytułu umów zleceń na
konserwację sprzętu kierowcom do pewnego progu, który nie będzie
skutkował koniecznością przejścia z KRUS do ZUS.11
Zespół wystosował kondolencje w związku ze śmiercią 19 strażaków poległych w trakcie gaszenia pożaru w stanie Arizona w USA.
21 stycznia 2015 r. w sali nr 217 w gmachu Senatu RP odbyła się
konferencja Senackiego Zespołu Strażaków poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu w mieszkaniach. W konferencji wzięli udział m.in.:
przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków pani poseł Krystyna
Skowrońska, starszy brygadier Krzysztof Biskup zastępca dyrektora
w Centrali Naukowo-Badawczej Ochrony Przeciwpożarowej, Mariusz
Nowak dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, przedstawiciele Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia
Zawodowego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
11

Zagadnienia te ostatecznie uregulowano w ustawie z dnia 23 października 2014 r.
o zmianie ustawy systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1831).
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Starszy brygadier Krzysztof Biskup zaprezentował program ograniczenia liczby ofiar pożarów w latach 2015 – 2024 pt. „Zgaś ryzyko”
Przedstawił dane statystyczne wskazujące na rosnącą liczbę pożarów,
na rosnąca liczbę ofiar śmiertelnych pożarów i liczbę ofiar rannych
w pożarach.
Kapitan Karol Kierzkowski reprezentujący Komendę Wojewódzką
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przedstawił przykłady działań podejmowanych celem zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego
w mieszkaniach.
Mariusz Nowak dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przedstawił skutki jakie wywołuje zatrucie organizmu
ludzkiego tlenkiem węgla, popularnie zwanego czadem, oraz metodę
leczenia zatrucia jaką jest pobyt w komorze hiperbarycznej.
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W trakcie konferencji pt. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach. Przemawia Starszy brygadier Krzysztof Biskup – Zastępca
Dyrektora w Centrali Naukowo-Badawczej Ochrony Przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie konferencji pt. Bezpieczeństwo pożarowe
w mieszkaniach. Przemawia senator Zbigniew Meres – przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków, po prawej senator Jerzy
Chróścikowski – członek prezydium Senackiego Zespołu Strażaków,
po lewej Starszy brygadier Krzysztof Biskup – Zastępca Dyrektora
w Centrali Naukowo-Badawczej Ochrony Przeciwpożarowej
Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy konferencji pt.
Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach.

6 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków poświęcone założeniom ustawy o ochronie ludności. Projekt
zaprezentował zespołowi generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz –
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Projektowana ustawa zmierza do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów (Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, System Powiadamiania Ratunkowego,
Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe). System bezpieczeństwa państwa ma zapewnić ratowanie życia i zdowia, ewakuację ludności, zapewnienie przetrwania i bezpieczeństwa, niezależnie
od źródeł zagrożeń, i w warunkach katastrofy żywiołowej i w czasie
wojny. Ustawa ma sprecyzować obowiązki organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności.

Lista członków Senackiego Zespołu Strażaków w VIII kadencji
1. Anna Aksamit - wiceprzewodnicząca
2. Przemysław Błaszczyk - wiceprzewodniczący
3. Alicja Chybicka
4. Jerzy Chróścikowski - członek prezydium
5. Piotr Gruszczyński – od 16.02.2012 r.
6. Andrzej Grzyb
7. Jan Maria Jackowski
8. Stanisław Jurcewicz – wiceprzewodniczący
9. Marek Konopka
10. Jarosław Lasecki
11. Andrzej Matusiewicz
12. Zbigniew Meres - przewodniczący
13. Jan Michalski
14. Andżelika Możdżanowska - sekretarz
15. Rafał Muchacki
16. Ireneusz Niewiarowski - wiceprzewodniczący
17. Władysław Ortyl - od: 21. 12. 2011 r. do 27.05. 2013 r.
18. Andrzej Pająk
19. Maria Pańczyk-Pozdziej
20. Bohdan Paszkowski
21. Marian Poślednik
22. Sławomir Preiss
23. Zdzisław Pupa - od 02.10.2013 r.
24. Janina Sagatowska
25. Wojciech Skurkiewicz
26. Krzysztof Słoń
27. Andrzej Szewiński
28. Grażyna Sztark
29. Bogusław Śmigielski
30. Roman Zaborowski
31. Alicja Zając
32. Piotr Zientarski - wiceprzewodniczący
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Konferencje organizowane lub współorganizowane
przez Senacki Zespół Strażaków
w VI, VII i VIII kadencji Senatu RP
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Posiedzenia organizowane
przez Senacki Zespół Strażaków
w VI, VII i VIII kadencji Senatu RP
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ZESZYTY ZESPOŁÓW SENACKICH

Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentujące zorganizowane przez nie konferencje:
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności
kolei żelaznych? (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 20
listopada 2009 r.)
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 14 grudnia 2009 r.)
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Górnictwa 1 grudnia 2009 r.)
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia
2009 r.)
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 15 grudnia 2009 r.)
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji Komisji Środowiska i Senackiego Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.)
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych 5 listopada 2010 r.)
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na
przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.)
9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na
przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. – wydanie II)
10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada
2010 r.)
11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Infrastruktury 8 lutego 2011 r. – wersja na płycie)
12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość – język (publikacja Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, maj 2012 r.)
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13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały
na konferencję Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013 r.)
14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 6 listopada 2012 r.)
15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października 2012 r.)
16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 11 grudnia 2012 r.)
17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez
gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej (materiały z konferencji Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 2013 r.)
18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Energii Odnawialnej 16 kwietnia 2013 r.)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni
Środowisku” z dnia 23 października 2013 r.)
20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem kolejowym (materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury z dnia 15 października 2013 r.)
21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny
Zespół ds. Dzieci w 2013 r.
22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Spółdzielczego 28 października 2013 r.)
23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych
z wykorzystanie środków UE (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych 17 grudnia 2013 r.)
24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013 r.)
25. Moja Polska w 2050 roku – wyniki konkursu organizowanego przez Parlamentarny
Zespół Dzieci w 2014 r.
26. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki zwycięskich samorządów (materiały z czterech edycji konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych)
27. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały z konferencji 22 stycznia 2015 r.)

Publikacje okolicznościowe
1. Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24 listopada 2010 r. (publikacja
wydana w związku z wystawą prezentowaną w Senacie w listopadzie 2010 r.)
2. Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku z wystawą „Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991 w zasobie Archiwum Akt Nowych” prezentowaną w Senacie w lipcu 2014 r., przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych)

Zeszyty Zespołów Senackich przygotowują:
Piotr Świątecki (redaktor serii), Bożena Witt-Mojsik i Dorota Wojucka
z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu

