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24 listopada 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja 
„Rozwój ratownictwa drogowego”, zorganizowana przez Senacki 

Zespół Strażaków oraz Senacki Zespół Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego. Zaproszonych gości powitał senator  

Zbigniew Meres – przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków. 
Konferencję współprowadził senator Henryk Woźniak,  

przewodniczący Senackiego Zespołu  
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
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WSTĘP

Na wstępie senator Zbigniew Meres przywitał Komendanta Głów-
nego PSP Wiesława Leśniakiewicza, Zbigniewa Sosnowskiego – wice-
ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektora Biura Zarządu 
Głównego - Jerzego Maciaka, Szefa Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego – Roberta Gałązkowskiego, Ryszarda Dąbrowę - rektora Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej, komendantów wojewódzkich, prezesów 
oddziałów OSP przybyłych na konferencję senatorów i innych gości. 

Pierwszą, wprowadzającą w tematykę bezpieczeństwa na drogach 
i rozwoju ratownictwa drogowego prezentację przedstawiła dyr. Edyta 
Muszyńska (MSWiA).
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EDYTA MUSZYŃSKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA:

Rozwój techniki, mimo że nieuchronny, niesie ze sobą liczne zagro-
żenia. Wszelkie wynalazki, osiągnięcia naukowe, które powinny służyć 
z zasady człowiekowi w jego codziennym życiu, często niestety powo-
dują również niebezpieczeństwa. System komunikacji drogowej należy 
do grupy takich właśnie zdobyczy cywilizacyjnych. Z jednej strony dziś 
nie ma takiego miejsca na świecie, do którego człowiek nie mógłby 
dotrzeć, a coraz więcej ludzi korzysta z udogodnień, jakimi są samo-
chody. Z drugiej strony masowość użytkowania pojazdów, szybkość, 
z jaką ludzie chcą dotrzeć do celu, stwarzają nieuchronne zagrożenia 
zarówno dla zdrowia jak i dla życia wszystkich użytkowników dróg. 
Do najczęściej spotykanych przyczyn wypadków należy niezachowa-
nie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, wady i zła eksploatacja 
środków transportu. 
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Wg Światowej Organizacji Zdrowia od pierwszego śmiertelnego wy-
padku drogowego, który został zarejestrowany 17 stycznia 1886 roku 
w Londynie, na drogach zginęło około 35 mln osób. To jest ogromna 
liczba. W 2020 roku obrażenia doznane w wyniku wypadków drogowych 
zajmą 3 miejsce wśród globalnych chorób i obrażeń. Dla porównania 
w 1990 roku to było 9 miejsce, widać więc jaka jest eskalacja tych zmian. 
Każdego roku na drogach całego świata ginie około 1, 3 mln osób, z czego 
w samej tylko Unii Europejskiej ponad 39 tysięcy. I niestety wśród wielu 
obszarów, w których Polska źle wypada w europejskich statystykach, jest 
także bezpieczeństwo ruchu drogowego. W okresie 1975 – 2009 na pol-
skich drogach śmierć poniosło blisko 208 000 osób. Wydaje się jednak, 
że tendencja, którą widać było od 2001 do końca 2009 roku, pokazuje, że 
jednak coś udało się zrobić. Bo jeżeli mówić o Polsce w 2001 roku, gdzie 
było 5534 ofiary śmiertelne w wypadkach a w 2008 roku niewiele mniej, 
bo 5437, to w 2009 roku ta liczba spadła prawie o tysiąc. Jest to 16% w sto-
sunku do lat 2008 – 2009, czyli jest to świetna tendencja, którą, gdyby się 
udało utrzymać, to byłby powód do zadowolenia. 
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Statystyka dotyczy interwencji ratowniczych. Mowa tu o interwen-
cjach ratowniczych straży pożarnej, zarówno państwowej jak i ochot-
niczej. Te interwencje dotyczą ponad 20% wszystkich miejscowych 
zagrożeń w skali kraju. Wypadki drogowe wśród tych miejscowych 
zagrożeń to najliczniejsza grupa. W ubiegłym roku liczba ich wzrosła 
o około 1,5 tysiąca. W okresie od 1 stycznia do 31 października 2010 
roku podczas wypadków na drogach jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej odnotowały ponad 1,5 tysiąca ofiar śmiertelnych, w tym 40 dzieci 
i 33 909 osób rannych, w tym ponad 2,5 tysiąca dzieci. 
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Na powyższym wykresie przedstawione zostały ofiary śmier-
telne wśród tych wypadków drogowych, natomiast nie są to pełne 
statystyki. Jest to statystyka, która dotyczy tylko Państwowej Straży 
Pożarnej, statystyki policyjne wskazują liczbę trzykrotnie wyższą, 
ponieważ PSP i OSP uwzględnia tylko te ofiary wypadków, w któ-
rych straż pożarna uczestniczy, natomiast nie są to wszystkie ofiary 
wypadków drogowych. I podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń na 
drogach współdziałają ze sobą dwa systemy ratownicze – Krajo-
wy system ratowniczo-gaśniczy oraz system Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego*. Aby umożliwić jak największą skuteczność 
i bezpieczeństwo pracy ratowników niezbędne jest zapewnienie 
niezawodnego sprzętu, ciągłe inwestycje w dobre szkolenia oraz 
dostępność do wsparcia psychologicznego dla ratowników, co jest 
również bardzo istotne. W każdym roku jednostki PSP i OSP do-
posażane są w sprzęt używany m.in. do ratownictwa drogowego. 

* Por. odpowiednio ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP i ustawę z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym [przyp. red.]
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Godne zauważenia i podkreślenia jest to, że z roku na rok rośnie 
liczba tych szkoleń, rośnie ich oferta, z których co roku korzysta 
coraz więcej strażaków. Statystyki i analizy zdarzeń komunikacyj-
nych wskazują, że większość wypadków w Polsce ma miejsce na 
drogach lokalnych, a nie na autostradach i drogach ekspresowych. 
Dlatego wraz z Komendą Główną PSP resort zauważa i popiera 
potrzebę właściwego rozbudowania i rozmieszczenia potencjału 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego tak, aby czas przybycia 
na miejsce grupy ratowniczej skrócić do minimum. MSWiA pracuje 
nad stworzeniem dobrze funkcjonującego systemu powiadamiania 
ratunkowego. Obecnie trwają intensywne prace nad zakończeniem 
pierwszego etapu budowy systemu w oparciu o przepisy ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej, na obszarze województw. System 
ma zapewnić obywatelowi polskiemu jak i obcokrajowcowi, który 
przebywa na terytorium naszego kraju, szybki i skuteczny dostęp 
do służb powołanych do niesienia pomocy przy wykorzystaniu nu-
merów alarmowych. 

We wszystkich pracach, dyskusjach, działaniach najważniejszym 
podmiotem powinien być człowiek. Ten, który w swojej pracy za-
wodowej lub jako wolontariusz zdecydował się ratować życie in-
nych ludzi, często narażając swoje własne, a także ten, który stał się 
ofiarą wypadku, a konferencje takie jak odbywająca się w Senacie 
pokazuje, że wielu osobom jest bliskie bezpieczeństwo na drogach, 
zmniejszenie liczby wypadków, a także jak najskuteczniejsze udzie-
lenie pomocy.

Uzupełniajac wypowiedzi dyr. Muszyńskiej, Zbigniew Sosnowski, 
wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził zadowolenie 
z uczestnictwa w konferencji, z szerokiej dyskusji o problemie, który 
jest niezwykle istotny w dobie rozwoju cywilizacji, w dobie szalonego 
postępu. A wypadki, mimo, iż buduje się wiele nowoczesnych dróg, mają 
ciągle miejsce i co bardzo istotne – często te wypadki są bardzo groź-
ne i następstwa tych wypadków są coraz poważniejsze. Stąd też bardzo 
ważne jest, żeby o tych problemach dyskutować. Wyraził nadzieję, iż 
konferencja zakończy się konkretnymi wnioskami, które przyczynią się 
do tego, że resort spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł pro-
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ponować najpierw Sejmowi, a potem w Senacie rozwiązania bardziej 
korzystne dla służb, które udzielają tej pomocy, ale także, które będą 
bardziej korzystne dla tego obywatela, któremu będzie się przychodziło 
z pomocą. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Wiesław 
Leśniakiewicz, odnosząc się do prezentacji MSWiA zwrócił uwagę 
słuchaczom na kilka kwestii. Pierwszą z nich jest rola Państwo-
wej Straży Pożarnej, a właściwie krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego. Uczestniczy on aktywnie w gwarantowaniu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w najtrudniejszym elemencie - kiedy 
trzeba faktycznie ratować życie i zdrowie ludzkie, czyli po obszarze 
prewencyjnym, który powinien być nadrzędnym, by minimalizo-
wać skutki wszystkich zdarzeń. Widać, że rozwój krajowego sy-
temu ratowniczo-gaśniczego, którego integralnymi elementami są 
jednostki i państwowej i ochotniczych straży pożarnych, poprawia 
skuteczność działań, w odniesieniu przede wszystkim do minima-
lizowania zagrożenia życia ludzkiego. Trzeba więc spojrzeć na trzy 
elementy, które są ważne dla rozwoju tego systemu i jego funk-
cjonowania w całym kontekście związanym z bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym. Po pierwsze – to jest budowanie systemu sieci 
ratowniczych, budowanie go w taki sposób, by czas dotarcia do 
poszkodowanych był zminimalizowany do 15 minut. I to jest jeden 
z kluczowych elementów związanych z rozwojem jednostek włą-
czanych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W oparciu 
o ten aspekt powinno zostać włączone do systemu w trybie pilnym 
około 220 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ale włączanie 
do systemu jest oczywiście wiązane z kwestią finansowania moż-
liwości przygotowania tych jednostek, tak by spełniły określone 
kryteria. Na to są potrzebne środki. Drugim elementem jest rozwój 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w aspekcie szkolenia. 
Mamy do czynienia z podstawami pewnego elementu przygotowa-
nia tychże i ewaluacji programów szkoleniowych, oraz z aspektem 
sprzętowym, niezbędnym do realizacji zadań. Trzecim elementem 
jest współdziałanie systemów ratowniczych – krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego i systemu ratownictwa medycznego. Znako-
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mite przykłady znaleźć można w rozwijającym się procesie współ-
działania z Państwowym Ratownictwem, z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym. 

Następnie Dyrektor Biura Zarządu ZOSP RP, pan Jerzy Maciak  
przedstawił działania podejmowane przez jednostki organizacyjne 
Związku na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

JERZY MACIAK
Dyrektor Biura Zarządu ZOSP RP:

Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a ich liczba z roku na rok 
drastycznie wzrasta. Strażacy, członkowie OSP czynnie uczestniczą 
w akcjach niosąc bezinteresowna pomoc w ratowaniu życia, zdrowia, 
mienia i środowiska. 
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Strażacy ochotnicy w 2009 roku uczestniczyli w likwidacji 159.1 tys. 
pożarów, czyli 41,9% ogółu pożarów, jak i też 277.8 tys. miejscowych 
zagrożeń, co stanowi 39,8 % ogółu miejscowych zagrożeń. W roku 
2009 według danych Komendy Głównej PSP strażacy OSP uczest-
niczyli w likwidacji 57 315 wypadków drogowych, a samodzielnie 
zlikwidowali 26 722 wypadków drogowych. Udział OSP w likwidacji 
wypadków drogowych w latach 2006 –2009 widać na załączonej ilu-
stracji. Z roku na rok liczba OSP wzrasta. Z 48 331 w roku 2006 do 
57 315 w roku 2009.

Na dzień 1 stycznia 2010 r. w gotowości bojowej utrzymywanych 
było 16 421 OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych, w tym 2962 Ochotniczym Strażom Pożarnym wyszkolenie 
i wyposażenie umożliwiało podjęcie działań z zakresu ratownictwa 
technicznego i drogowego. Z globalnej liczby 16 421 OSP, jaka jest 
zrzeszona w związku - 2962, jednostek może podjąć działania ratow-
nictwa technicznego i drogowego.
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Niżej, na wykresie widać jak w latach 2005-2009 stale podnosi się 
liczba OSP, które są w stanie podjąć samodzielnie działania z zakresu 
ratownictwa technicznego i drogowego. 

Na 16 421 jednostek OSP, do krajowego systemu ratowniczo ga-
śniczego włączonych jest 3796 jednostek OSP. 

3315 jednostek OSP jest wyposażonych i wyszkolonych do prowa-
dzenia akcji ratownictwa medycznego, w tym 2524 z nich jest włączo-
nych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Warto podkreślić, 
że w Związku zrzeszonych jest ponad 16 tys. jednostek. W zależności 
od potrzeb te jednostki są wyposażane i szkolone w jak najszerszym 
zakresie.
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Na wykresie widać liczbę OSP, których wyszkolenie i wyposażenie 
umożliwiało podjęcie działań z zakresu ratownictwa medycznego w 
latach 2005-2009. Widać, jak systematycznie liczba tych OSP wzrasta.
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Następna ilustracja pokazuje liczbę OSP włączonych do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Ta dynamika, jeżeli chodzi o włączenie jest dużo mniejsza niż 
wyszkolenie i przygotowanie OSP do podjęcia działań ratowniczo-
-gaśniczych. OSP dysponują 192 173 wyszkolonymi strażakami ra-
townikami, w tym 32 033 osoby posiadają przeszkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy medycznej, a 12 381osób w zakresie ratownictwa 
technicznego. 
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Na wykresie widać, jak sumarycznie z roku na rok przybywa liczba 
ratowników przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

Na następnym wykresie widać rozwój wyszkolenia w ratownictwie 
technicznym. 
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Widać też tutaj, jak co roku przybywa strażaków wyszkolonych 
w tym zakresie. 

Ochotnicze straże pożarne dysponowały następującym wyposaże-
niem niezbędnym do działań z zakresu bezpieczeństwa: 

- samochód ratowniczo – gaśniczy lekki – 8719 sztuk, 
- samochód ratowniczo-gaśniczy średni – 8353 sztuki, 
- samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki – 2321 sztuk. 
Ponadto OSP miało:
- 18 dźwigów, 
- 25 karetek, 
- 47 przyczep oświetleniowych, 
- 2305 kompletów zestawów ratownictwa technicznego, 
- 11 453 pilarki do drewna, 
- 2743 piły do stali, 
- 13 976 drabin, 
- 4629 zestawów do ratownictwa medycznego, 
- 2373 nosze. 
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Ponadto w roku 2009, wykorzystując środki budżetowe Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów 
gminnych i OSP, Związek OSP RP doposażył Ochotnicze Straże Po-
żarne w samochody ratowniczo-gaśnicze, w liczbie:

- 91 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
- 129 średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Czyli w roku 2009 z dotacji ZOSP RP do wyposażenia OSP trafiło 

220 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W 2010 roku planowany jest 
zakup z wymienionych wyżej środków kolejnych 173 samochodów 
oraz karosacja** 41pojazdów. 

Katalog działań ratowniczych OSP jako wiodących społecznych 
organizacji ratowniczych jest bardzo szeroki i obejmuje ratownictwo 
podczas pożarów, ratownictwo techniczne, w tym komunikacyjne, ra-
townictwo medyczne, ratownictwo wodne, ratownictwo chemiczne, 
ekologiczne, podczas powodzi i innych katastrof  naturalnych oraz inne 
rodzaje ratownictwa. W 2006 roku stworzony został system szkole-

** Przebudowa na wóz bojowy OSP [przyp. red.]
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nia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych. System został zatwierdzony przez 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i zaakceptowany 
przez Prezesa Zarządu Głównego Związku. System obejmuje szkole-
nie podstawowe, szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa che-
micznego i ekologicznego, wysokościowego, wodnego, kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, dla grup poszukiwawczo-ratowniczych, kierowania 
ruchem drogowym, kierowców, konserwatorów sprzętu ratowniczego, 
ratownictwa technicznego. 

Ponadto system obejmuje szkolenie operacyjne dowódców, na-
czelników oraz komendantów gminnych OSP RP. W roku 2009 
zostało opracowane e-learningowe szkolenie, zrealizowane w ra-
mach projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku we 
współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciw-
pożarowej w Józefowie oraz firmą Optoland. Materiał szkoleniowy 
zamieszczony jest na platformie internetowej, co pozwala na naukę 
i poznanie treści przewidzianych programami, bez kłopotliwych 
wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrod-
ków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym 
materiałem. Jest to doskonała okazja, aby w ramach samokształce-
nia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownic-
twa i użycia sprzętu przeciwpożarowego, a nowo przyjęci strażacy 
ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Platforma edukacyjna 
oprócz materiałów szkoleniowych dla członków OSP oferuje rów-
nież szkolenia dla wszystkich użytkowników internetu z zakresu 
zwiększenia odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzy-
sowe. Dodatkowe materiały zawarte na platformie edukacyjnej to 
liczne kursy m.in. z zakresu rolnictwa, przedsiębiorczości i finan-
sów, kursy pedagogiczne oraz językowe i informatyczne.

Na kolejnej stronie widok na pierwszą stronę platforma e-learningowej.
Do platformy e-learninowej można dostać się dwutorowo. Z każ-

dej lokalizacji „Wioski internetowej” czyli praktycznie w ponad 1100 
punktach, gdzie te centra są zlokalizowane, można bez kodu dostępu 
wchodzić na platformę edukacyjną i z niej korzystać. Ponadto uru-
chomione zostały kody dostępu dla każdej OSP i dla każdej komendy 
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powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak też ośrodków szkole-
niowych PSP.

Każda OSP otrzymała w systemie kod dostępu, wpisując go we 
właściwym miejscu loguje się na platformie e-learningowej i otrzymuje 
swoje indywidualne konto edukacyjne z hasłem i loginem. Korzystając 
z dostępu do internetu w każdym miejscu można potem logować się 
na platformie, dostosowując czas dostępu do swoich potrzeb i moż-
liwości. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze czysto sformalizowanej 
formy przeprowadzania egzaminów sprawdzających i kończących ten 
typ szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej. W niektórych oddzia-
łach szkoleniowych takie szkolenia e-learningowe są sankcjonowane. 
Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej jednostka przeprowadza szkolenie 
praktyczne i potem kończy się to egzaminem końcowym i uzyskaniem 
świadectwa ukończenia odpowiedniego kursu. 

Od 1999 roku prowadzone są szkolenia dla strażaków ochotników 
w zakresie ratownictwa medycznego. W ciągu tego czasu na podstawo-
wych kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej przeszko-
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lono około 25 tysięcy członków OSP. W roku 2009 szkolenia prezen-
towały się następująco: 

– kursy podstawowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
medycznej – 66 godzin plus egzamin, w 2009 przeszkolono 1550 stra-
żaków ochotników, szkolenia organizowane były w województwach. 

Ponadto na kursach recertyfikacyjnych odnawiających uprawnienia, 
tj. 20 godzin plus egzamin w 2009 roku przeszkolono 1360 ratowników 
OSP. Należy podkreślić, że podczas działań ratowniczych na drodze, 
Ochotnicze Straże Pożarne często jako pierwsze przybywają na miejsce 
zdarzenia i to właśnie strażacy ochotnicy podejmują pierwsze działania 
w zakresie prowadzenia akcji, również w zakresie organizacji ruchu dro-
gowego w miejscu akcji oraz zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca 
ratunkowego w przypadku takiej potrzeby. Strażacy ochotnicy w trak-
cie przeprowadzanej akcji ratowniczej wielokrotnie usuwają też skutki 
tych zdarzeń. Na terenach wiejskich, w gminach, OSP często jest jedy-
ną służbą komunalną, która zdolna jest takie skutki wypadków usunąć. 
W związku z tym dobra współpraca między samorządami a OSP owo-
cuje tym, że strażacy ochotnicy bardzo często usuwają skutki zdarzeń. 
W 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 18 
lipca 2008 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym. Rozporządze-
nie wprowadza istotną zmianę w porównaniu z dotychczasowym stanem 
prawnym daje bowiem w § 2 pkt 1 ust 1 możliwość kierowania ruchem 
drogowym również członkom OSP podczas wykonywania czynności 
związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. 

W 2009 roku strażacy OSP i PSP brali udział w likwidacji 57 315 
wypadków drogowych. Stanowiły one 20,6% miejscowych zagro-
żeń. Podstawowym warunkiem uprawniającym strażaków OSP do 
kierowania ruchem drogowym jest posiadanie odpowiedniego prze-
szkolenia specjalistycznego. Szkolenia te prowadzą Ośrodki Szko-
lenia Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie z tego zakresu jest 
integralną częścią szkoleń w systemie szkoleń strażaków, szkolenia 
członków OSP, biorących bezpośredni udział w działaniach ratow-
niczych. Członkowie OSP szkoleni są na kursach specjalistycznych 
kierowania ruchem drogowym od 2008 roku. Powyższe uprawnie-
nia uzyskało już 4723 strażaków ochotników, w tym 3254 w roku 
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2009. Podkreślić też trzeba, że Związek OSP RP widząc potrzeby 
szkoleniowe, usuwa trudności w tym zakresie. Liczba strażaków 
ochotników, która konieczna jest do przeszkolenia spowodowała-
by praktycznie paraliż Państwowej Straży Pożarnej i niemożliwość 
wyszkolenia tylu strażaków ochotników, jaka zdolna byłaby zdobyć 
taką wiedzę. Dlatego też ta platforma e-learningowa, która została 
uruchomiona, w sposób wydatny poprawia z jednej strony jakość 
wyszkolenia strażaków, a z drugiej daje możliwość podniesienia 
kwalifikacji tym strażakom, którzy już wcześniej, we wcześniejszym 
okresie zdobyli swoje obecne kwalifikacje.

Po tej prezentacji prowadzący obrady senator Henryk Woźniak 
zauważył, iż tematyka konferencji sprowadza się do myślenia o tych, 
którym pomoc na drodze jest potrzebna. Ale również o tym, jak 
zapobiegać wypadkom i co robić, by tych wypadków było na dro-
gach mniej. Przede wszystkim zaś ma dotyczyć tego, jak sprawić, 
że z 50 tys. osób poszkodowanych w każdym roku w wypadkach 
drogowych uratowanych zostanie jak najwięcej, ograniczony zostanie 
stopień poszkodowania, a często stopień kalectwa na tyle, na ile jest 
to możliwe. Taki jest cel konferencji. Trzeci rok z rzędu zmniejsza 
się liczba wypadków, zmniejsza się liczba ofiar, obecnie jest to poni-
żej 5000, ale mimo to w liczbach bezwzględnych wciąż na polskich 
drogach ginie najwięcej ludzi w Europie, a przecież Polska nie jest 
najliczniejszym krajem Europy. Spadek wypadków o 17% w roku 
2009 to postęp bardzo znaczący, ale są kraje o znacznie lepszych 
wskaźnikach – Estonia ma dynamikę zmniejszenia liczby wypadków 
na poziomie 50%, są kraje, które mają 30, 40% .Powinno się więc 
patrzeć na ich doświadczenia, na ich bardzo różnorodne działania, bo 
przecież trzeba w dużym stopniu poświęcać naszą energię i czas na 
to by myśleć, co robić, żeby tych wypadków było jeszcze mniej. 5000 
ofiar to jest ogromna liczba, to jest wymiar dramatu, to jest wymiar 
kosztów ekonomicznych idących w miliardy złotych. 

Kolejna prezentację przedstawił Robert Gałązkowski, dyrektor 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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ROBERT GAŁĄZKOWSKI
dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego:

Oceniając ostatnie lata w rozwoju ratownictwa czy to medycznego, czy 
drogowego czy też technicznego, nie ulega wątpliwości, że poziom roz-
woju sprzętowego, doposażenia sprzętowego jest bardzo wysoki, zarówno 
po stronie PSP jak i po stronie systemu ratownictwa medycznego, w tym 
również po stronie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wydaje się, że 
dzisiaj kluczowym problemem jest przebijanie się cały czas do świadomo-
ści społecznej wiedzy o konsekwencjach łamania przepisów ruchu drogo-
wego, które w prostej linii prowadzą do występowania bardzo dużej liczby 
wypadków komunikacyjnych. I odnosząc się do przedstawionych w jednej 
z wcześniejszych prezentacji liczby ofiar, trzeba pamiętać, że pokazuje ona 
tylko liczbę wypadków śmiertelnych na miejscu zdarzenia. Ta liczba nie 
zawiera liczby zgonów, które nastąpiły w perspektywie 2, 3 tygodni po 
przewiezieniu do szpitala, a to jest ponad tysiąc zgonów rocznie, wiec jest 
to liczba jeszcze większa. Wydaje się, że przede wszystkim media publicz-
ne, w kampaniach społecznych powinny cały czas podkreślać, apelować 
tak jak to w innych państwach europejskich ma miejsce, o zachowanie 
rozsądku. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2009 roku zorganizowało 
akcję medialną „bezpieczny weekend bez ofiar”, natomiast niestety wbrew 
oczekiwaniom, podczas tego weekendu doszło do największej liczby wy-
padków śmiertelnych w skali całego roku. I warto by było pochylać się nad 
przyczynami tych zdarzeń, i warto by było zdiagnozować grupę społecz-
ną, grupę wiekową, która najczęściej w tych zdarzeniach uczestniczy i je 
powoduje. I bardzo kierunkowo szykować kampanie medialne, kampanie 
społeczne, które temu zjawisku by przeciwdziałały. 

Jeżeli chodzi o rolę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ratownictwo 
medyczne – najpierw kilka słów o jednostce. Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe (LPR) powstało w 2000 roku, jest jednostką podległą Ministrowi 
Zdrowia. W ramach LPR funkcjonują tak zwane lotnicze zespoły ratow-
nictwa medycznego, które obok szpitalnych oddziałów ratunkowych i na-
ziemnych zespołów ratownictwa medycznego stanowią jednostki systemu 
państwowego ratownictwa medycznego. LPR prowadzi działania w dwóch 
obszarach – po pierwsze wykonuje medyczne czynności ratunkowe, czyli 
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loty do wypadków i nagłych zachorowań, a po drugie realizuje transporty 
międzyszpitalne z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów w trybie pil-
nym lub planowym. Dzisiaj na terenie Polski jednostka dysponuje 17 ba-
zami śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego i 1 bazą sezonową. 
Na lotnisku Chopina w Warszawie zlokalizowana jest baza samolotowego 
zespołu lotnictwa sanitarnego. LPR dysponuje również mobilnym zestawem 
ewakuacyjnym. Jest to samolot bazowy z wyposażeniem medycznym, któ-
ry stoi w 24-godzinnej gotowości wraz z ludźmi. Są oni gotowi do wylotu 
poza granice państwa w ciągu od 4 do 6 godzin w razie potrzeby ewakuacji 
znacznej liczby osób poszkodowanych – polskich obywateli w wypadkach 
poza granicami kraju. Znajduje się tam wyposażenie medyczne pozwalające 
na zabezpieczenie minimum 26 osób, w tym ponad 10 w stanie ciężkim. 
Funkcjonuje 24-godzinna dyspozytornia krajowa, która koordynuje dzia-
łania LPR i współpracuje z innymi jednostkami ratowniczymi. Aktualnie 
jest realizowany program wymiany śmigłowców, w ramach którego zostały 
zakupione 23 śmigłowce ratunkowe, symulator lotu, realizowane jest nadal 
szkolenie pilotów, mechaników i pozostałego personelu technicznego. 
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Jeżeli chodzi o zasady dysponowania śmigłowców do zdarzeń, to 
podstawowym ogniwem systemu, które może dysponować śmigło-
wiec są: dyspozytor medyczny pogotowia ratunkowego, dyspozytor 
medyczny centrów powiadamiania ratunkowego, lekarz koordynator 
ratownictwa medycznego w wojewódzkich centrach zarządzania kry-
zysowego czy wydziałach zarządzania kryzysowego, oficerowie dyżurni 
Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem dyspozytora medycz-
nego. Jest to efekt podpisanego w 2008 r porozumienia między dyrek-
torem LPR a komendantem głównym PSP. Ratownicy GOPR, TOPR, 
WOPR, Mazurskiej Służby Ratowniczej również na podstawie zawar-
tych porozumień mogą dysponować do nagłych zdarzeń śmigłowce 
ratunkowe. 

Kiedy wzywać śmigłowiec? Kiedy nie jest dostępny naziemny ze-
spół ratownictwa medycznego, kiedy czas jego dotarcia i transportu 
do szpitala specjalistycznego jest dłuższy niż lot śmigłowcem ratun-
kowym, kiedy mamy informację o zdarzeniu masowym i lecimy na po-
moc naziemnemu zespołowi ratownictwa medycznego, kiedy wiemy, 
że najbliższy miejsca zdarzenia szpital jest w stanie udzielić pomocy 
osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i zawsze wtedy, kiedy 
uzna to za celowe dyspozytor medyczny, który zna swoje możliwości 
operacyjne i najlepiej wie, po przeprowadzonym wywiadzie, co nas 
czeka na miejscu zdarzenia. Czyli można powiedzieć o pewnym kata-
logu zdarzeń, które są opisane szczegółowo, ale można też przyjąć taką 
tezę generalną, że śmigłowce tak naprawdę są w dyspozycji systemu, 
i że ratownikowi ze śmigłowca, ekipie śmigłowca nie wolno odmówić 
wylotu, jeżeli otrzymali polecenie.

Jedyną przesłanką do odmowy wykonania lotu są warunki pogo-
dowe lub usterka techniczna maszyny. Czyli powiadamiane śmigłowca 
odbywa się na takiej zasadzie, że dyspozytor czy to drogą radiową czy 
telefoniczną dysponuje śmigłowiec do konkretnego zdarzenia w okre-
ślonym miejscu.

Zdarzenie masowe, to według definicji medycznej – zdarzenie nagłe, 
w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne czynności ratunkowe 
przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków 
oraz zachodzi konieczność prowadzenia segregacji, jako ustalenie prio-
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rytetów leczniczo-transportowych. I w przypadku zdarzeń masowych 
istnieje możliwość użycia do działań ratowniczych na miejscu zdarze-
nia więcej niż jednego zespołu śmigłowcowego (HEMS). Dyspono-
wanie zespołów z innych obszarów operacyjnych odbywa się poprzez 
zgłoszenie do dyspozytora krajowego SP ZOZ LPR takiego zapotrze-
bowania. Ostatni wypadek, który miał miejsce w Berlinie, pokazał jak 
znakomicie funkcjonuje niemiecki system ratownictwa medycznego, 
nasz system ratownictwa medycznego czy krajowy system ratowniczo-
-gaśniczy absolutnie jednak nie odbiega od możliwości operacyjnych 
innych, z tego co można było zobaczyć podczas relacji z miejsca wy-
padku. Gdyby podobne zdarzenie miało miejsce w okolicach Warsza-
wy, w takiej samej odległości od Warszawy, to do dyspozycji jest 75 
karetek w Warszawie, które mogłyby być zadysponowane. W okolicach 
jest do dyspozycji minimum 5 śmigłowców, które maksymalnie do pół 
godziny mogłyby przybyć na miejsce zdarzenia, są jednostki ratowni-
czo-gaśnicze straży pożarnej, wyspecjalizowane w zakresie ratownictwa 
technicznego drogowego, nie ma się więc czego wstydzić. Być może 
problemem byłoby działanie szpitalne, czyli przygotowanie naszych 
polskich szpitali na przyjęcie znacznej liczby osób poszkodowanych 
w krótkim czasie. Natomiast jeżeli chodzi o ratownictwo przedszpi-
talne, Polska nie ma się czego wstydzić. Ale oczywiście z pewnych do-
brych wzorców powinno się korzystać. Na pytania dziennikarzy po 
wypadku w Niemczech, dlaczego tak dużo karetek zadysponowano 
do miejsca wypadku, odpowiadano, że dowódca zabezpieczał już rów-
nież akcje prowadzone przez śmigłowce, bo były nienajlepsze warunki 
pogodowe i przewidując potencjalne zdarzenie lotnicze miał rezerwę 
karetek, która zabezpieczy pacjentów i potencjalnie ranne załogi. Czyli 
widać tam było ogromne wyprzedzenie w planowanym dowodzeniu. 
Z takich wzorców warto korzystać. Natomiast system niemiecki jest 
oczywiście nieco inny niż polski, bo Niemcy dysponują dużą liczbą ze-
społów ochotniczych w ramach czy to maltańczyków czy Czerwonego 
Krzyża, które są do dyspozycji w takich sytuacjach. 

Jeżeli chodzi o udział czy działania LPR w wypadkach drogowych, 
to należy podkreślić, że każdy śmigłowiec ratunkowy pozwala na pro-
fesjonalne zabezpieczenie poszkodowanych w wypadku, z racji swo-
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jego wyposażenia. Zwiększenie zasięgów, wdrożenie nowoczesnych 
śmigłowców powoduje właśnie, że ta dostępność rośnie, jeżeli chodzi 
o bazy HEMS. Rocznie wykonywanych jest około 6 tys. misji ratunko-
wych, natomiast w przeciągu 10 lat, od momentu powstania pogotowia 
lotniczego wszystkie śmigłowce wykonały około 55 tys. lotów z pa-
cjentami na pokładzie, w tym ponad 1200 lotów do poszkodowanych 
w wypadkach komunikacyjnych. W 2010 roku w okresie wakacyjnym 
śmigłowce były 450 razy dysponowane do wypadków komunikacyj-
nych. Wykorzystanie śmigłowców ma tę zaletę w porównaniu do ka-
retek, choć nie należy mówić o porównaniu, bo tu nie należy doko-
nywać wyboru, tylko raczej brać pod uwagę optymalne rozwiązania 
w prowadzeniu akcji ratunkowej, że karetki, zgodnie z ustawą wiozą 
pacjenta najczęściej do najbliższego szpitala. Z medycznego punktu 
widzenia bezcelowe jest wiezienie pacjenta do ośrodka, w którym nie 
ma możliwości przeprowadzenia ani odpowiedniej diagnostyki obrazo-
wej, ani zastosowania specjalistycznych procedur medycznych. Należy 
postawić pytanie jak się ma „złota godzina” w przypadku urazu krę-
gosłupa lub urazu czaszkowo-mózgowego do transportu do szpitala 
powiatowego. Możliwości szpitala powiatowego są takie, że lekarze 
wykonają zdjęcie rentgenowskie czaszki czy kręgosłupa, potwierdzą to, 
co można było na podstawie objawów na miejscu już rozpoznać, czyli, 
że do takiego urazu doszło, i zaczynają organizować wtórny trans-
port do ośrodka specjalistycznego. Często ta procedura trwa do kilku 
godzin, natomiast użycie śmigłowca daje tę możliwość, żeby pacjent 
trafił w przeciągu godziny, półtorej, do ośrodka specjalistycznego. No 
i zaletą tej procedury, tego rodzaju działania jest to, że w ramach „złotej 
godziny” neurochirurg, jeżeli szpital sobie z tym poradzi, jest w sta-
nie rozpocząć interwencję neurochirurgiczną, a to co jest istotne, to 
niestety to, że we wszystkich mechanizmach urazów czaszkowo-mó-
zgowych, w pierwszych kilku godzinach narasta ciśnienie śródczasz-
kowe, które po następnych kilku godzinach uniemożliwia, czy oddala 
w czasie rozpoczęcie interwencji neurochirurgicznej. Czyli jest istotne, 
żeby albo do dwóch godzin neurochirurg rozpoczął swoje działania, 
albo dopiero po kilkunastu dniach, kiedy obrzęk zostanie zwalczony. 
Jednak w trakcie tego farmakologicznego leczenia, przed interwencją 
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operacyjną może dojść do nieodwracalnych zmian w mózgu. Dlatego 
to jest kluczowe zjawisko, żeby pacjent urazowy trafiał z miejsca wy-
padku do odpowiednich ośrodków. 

Mówiąc o mobilnym zestawie ewakuacyjnym warto pamiętać o tego 
typu akcjach jak w 2002 roku – głośne wypadki autokarów z dziećmi 
i transport ponad 20 pacjentów z Węgier, w 2003 roku pomoc 28 
pacjentom, w tym 4 w stanie ciężkim z Egiptu, w 2008 roku transport 
48 poszkodowanych z Serbii. Zabezpieczano też transport polskich 
policjantów rannych w Kosowie, a grupa z mobilnego zestawu ewa-
kuacyjnego towarzyszyła rodzinom podczas identyfikacji ciał w Mo-
skwie*. W Zakładzie Medycyny Sądowej była grupa lekarzy ratowników 
z LPR, która wraz ze sprzętem medycznym wyjechała i była tam cały 
czas po to, żeby nad rodzinami ofiar smoleńskich czuwać. 

Dla LPR jest ważne, aby przy budowie autostrad powstawały 
miejsca przystosowane do startów i lądowań śmigłowców. To, o co 
apeluje się od wielu lat. By wzdłuż nowo budowanych dróg czy dróg 
remontowanych nie prowadzić nasadzeń drzew, bo jest to autentyczne 
ograniczenie możliwości lądowania śmigłowca na miejscu zdarzenia. 
Problemem są również przeszkody w postaci linii wysokiego napięcia, 
które albo nie są oznakowane, albo powstają w kanałach komunikacji 
lotniczej. Na Zachodzie od wielu już lat umieszcza się linie przesyłowe 
w ziemi, co dla śmigłowców jest bardzo istotne, bo pamiętać trzeba, 
szczególnie w kontekście operacji nocnych, że wlot śmigłowca w linię 
wysokiego napięcia kończy się najczęściej katastrofą lotniczą, a tego 
trzeba unikać. 

Rozszerzenie działalności LPR w najbliższych latach w kilku słowach.
Wraz z wprowadzeniem nowych maszyn do eksploatacji, nastąpi 

wydłużenie dyżurów o porę nocną. Temu musi towarzyszyć wyzna-
czanie tzw. gminnych miejsc do startów i lądowań. Nie jest żadna ta-
jemnicą, że polskie ratownictwo lotnicze w tym wymiarze ratownic-
twa medycznego od 10 lat nie funkcjonowało w nocy. Więc trzeba 
przygotować teraz pilotów, którzy dysponują bardzo dużym nalotem, 
pilotów, których jeśli chodzi o nalot, można zaliczyć do jednostek eli-
*dyr Gałązkowski mówi o identyfikacji ofiar katastrofy samoltu prezydenckiego 

10.04.2010 pod Smoleńskiem
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tarnych w skali kraju. Tyle tylko, że prawdopodobnie z niewielkim na-
lotem nocnym. W operacje nocne trzeba wejść w sposób bezpieczny, 
przygotowując zarówno ludzi jak i infrastrukturę do procesu szkolenia 
i bezpiecznego wykonywania operacji. Dlatego też LPR zwrócił się 
z prośbą do wicepremiera, ministra Schetyny z wnioskiem o to, żeby 
za pośrednictwem wojewodów, a następnie burmistrzów i prezyden-
tów miast wyznaczyć na terenie każdej polskiej gminy miejsce, które 
zostanie przez pilotów LPR zweryfikowane, opisane pod kątem para-
metrów czy koordynatów GPS-owych. Takie dane zostaną przekaza-
ne do jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, a w następnej 
kolejności do OSP. Takie miejsca zostaną przekazane do dyspozytorni 
krajowych pogotowia ratunkowego i w oparciu o te dane będzie się 
dysponować śmigłowce, które przylecą na miejsce gminne i tam na 
miejscu zabezpieczonym przez strażaków śmigłowiec wyląduje, karet-
ka dowiezie pacjenta do śmigłowca i śmigłowiec uda się na lądowisko 
przy szpitalu specjalistycznym. Czyli, można powiedzieć, robiony jest 
bezpieczny krok do przodu, bo nie będzie się puszczać pilotów, żeby 
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latali tak jak w dzień w miejsce, którego nie znamy, bo nikt z nas nie 
planuje miejsca, w którym dochodzi do wypadku czy nagłego zacho-
rowania Dla pilotów jest to więc niebezpieczny lot, szczególnie w nocy 
w miejsca nieznane. Statystyki tych państw, które prowadzą ratownic-
two medyczne w nocy w oparciu o śmigłowce są takie, że niestety nie 
ma roku, w którym by nie doszło do katastrofy śmigłowca ratunkowe-
go w operacjach nocnych. Dlatego trzeba minimalizować ewentualne 
zagrożenie. Kluczowym jest więc porozumienie, które ma znaczenie 
przełomowe, zarówno dla straży pożarnej, jak i dla LPR. Bo tak na-
prawdę PSP, ale również i Ochotnicze SP, te które stopniowo będą 
wchodzić w program szkolenia i współpracy ze śmigłowcami stanowią 
tak naprawdę o bezpieczeństwie załóg śmigłowców ratunkowych we 
wszystkich operacjach, czy to w dzień, czy w nocy. To jest naprawdę 
bardzo istotny element rozszerzenia zakresu działalności pogotowia 
lotniczego. W zamian LPR Państwowej SP w ramach zawartego po-
rozumienia daje możliwość korzystania ze śmigłowców ratunkowych 
w akcjach specjalnych, to znaczy wtedy, kiedy zachodzi potrzeba rato-
wania strażaków, którzy zostali ranni lub poszkodowani w trakcie reali-
zacji swoich zadań. Dodatkowo dedykuje się śmigłowce do transportu 
ratowników specjalistów w miejsca, w których dochodzi do specyficz-
nych zagrożeń, transportu psów do poszukiwania, a kolejnym etapem 
będzie wejście w techniki wysokościowe. Czyli w momencie, w którym 
piloci LPR osiągną zadowalający poziom kunsztu lotniczego na no-
wym typie śmigłowca, a jest to przeskok również technologiczny, co 
należy podkreślić, i potrwa to jeszcze chwilę, LPR będzie nawiązywać 
współpracę z jednostkami wysokościowymi PSP. 

I ostatnim elementem, który poprzedza wejście w operacje nocne 
jest narodowy program szkolenia dyspozytorów medycznych. W ra-
mach tego programu od stycznia przyszłego roku przeszkolonych 
zostanie kilka tysięcy dyspozytorów, państwowego ratownictwa me-
dycznego, ale również czynione są w tej chwili ustalenia dotyczące 
szkolenia wszystkich oficerów dyżurnych wojewódzkich stanowisk 
kierowania, być może też takie szkolenia odbędą się też na poziomie 
powiatowych stanowisk kierowania, po to, żeby pokazać zasady współ-
pracy, po to, żeby ci ludzie namacalnie nauczyli się współpracować z  
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załogami LPR, nie bali się współpracy. W ramach tych szkoleń każda 
polska dyspozytornia pogotowia ratunkowego, każde powiatowe, wo-
jewódzkie stanowisko kierowania zostanie wyposażone w mapę, która 
będzie służyła do operacyjnego podjęcia decyzji o tym, jaki zespól 
zadysponować na miejsce zdarzenia. Będą pokazane czasy dolotów od 
miejsca stacjonowania śmigłowca do miejsca wypadku, bo tak te mapy 
będą przygotowane zarówno w dzień jak i w nocy. Będą naznaczone 
na tych mapach miejsca gminne, które z czasem będą aktualizowane, 
czyli dyspozytor dostając informację o wypadku podejdzie do mapy 
i zobaczy, gdzie jest lądowisko najbliższe miejsca wypadku i sam roz-
sądzi, czy tego pacjenta wieźć karetką do szpitala powiatowego, czy jest 
tam potrzebny w 15-20 minut śmigłowiec, który doleci na lądowisko 
i przejmie od karetki pacjenta, którego następnie przetransportuje do 
ośrodka specjalistycznego. Czyli ten narodowy program szkolenia ma 
przygotować dyspozytorów do racjonalnego podejmowania decyzji 
o dysponowaniu dostępnych sił i środków. Wspólnie z komendantem 
wojewódzkim SP w Warszawie LPR przygotowuje film instruktażo-
wy, który trafi do każdej jednostki – i zawodowej i ochotniczej straży 
pożarnej w Polsce, pokazujący minima wymagań i zasad współpracy 
śmigłowca z jednostkami naziemnymi straży pożarnej. 

Do tej pory ponad 3000 strażaków zostało już wyedukowanych 
w ramach szkoleń, które prowadzone są przez LPR. Kilkuset instruk-
torów będzie teraz szkolić na poziomie województw zarówno straża-
ków zawodowych jak i strażaków ochotników. To jest przedsięwzięcie, 
które jeszcze potrwa, ale tak naprawdę moment podpisania umowy 
na dostawę śmigłowców, a więc 2008 r, spowodował, że LPR w 2 lata 
musi zrealizować projekt, który zgodnie z ustawą miał być realizowany 
w 5 lat (ustawa o wymianie śmigłowców weszła w 2005 roku, nato-
miast czynności prawne, do których mieli oczywiście prawo oferenci, 
którzy wystąpili w przetargu, powodowały nieskończoną liczbę odwo-
łań i procesów sądowych, które dopiero teraz zaowocowały zawar-
ciem umowy). Było więc mało czasu na zrealizowanie tego projektu, 
a chodziło o to, żeby to zrobić . W najbliższych latach (i to jest ukłon 
zarówno w stronę zawodowych straży pożarnych jak i ochotniczych) 
– potrzebny jest naprawdę bardzo duży wysiłek, bo na ochotnikach 
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w przyszłości ten cały system się oprze. Bo to oni są najbliżej miejsca 
zdarzenia, wy macie największą mobilność i w waszych rękach będzie 
bezpieczeństwo załóg śmigłowców, które w nocy na miejsce wypad-
ku będą przylatywały. A trzeba przygotować się bezpiecznie do tych 
operacji, żeby nie było kolejnych tragicznych zdarzeń, które są niestety 
wliczone, nie ma się co oszukiwać, w koszty funkcjonowania takiej 
służby jak ratownictwo lotnicze.

Po prezentacji dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego se-
nator Henryk Woźniak odniósł się do wątku ratownictwa lotniczego 
nocą. Przypominał, że w Niemczech na liniach wysokiego napięcia 
zawieszane są odblaskowe elementy. Bardzo dobrze je widać, prze-
jeżdżając autostradą, wtedy, gdy taka linia wisi nisko nad drogą czy 
autostradą. Widać duże elementy np. kule z fosforyzującym elementem 
odblaskowym. Dlatego przy budowaniu lądowisk czy przewidywaniu 
miejsc do lądowania przy drogach i autostradach, trzeba szukać sojusz-
ników w operatorach urządzeń energetycznych. 

Dyrektor Robert Gałązkowski odnosząc się do tych spostrzeżeń 
zwrócił uwagę, że takie apele powtarzane są od lat, jednak z różnym 
skutkiem. Przytoczył przykład województwa warmińsko-mazurskiego, 
gdzie wzdłuż tych dróg, na których dochodzi do największej liczby 
wypadków wciąż są drzewa, które zarastają nad światło drogi, i w takiej 
sytuacji istnieje tylko możliwość zawisu i ewakuacji z powietrza. 

Uzupełniając swoją prezentację, porównał możliwości ratunkowe 
przy użyciu starych i nowych śmigłowców. Śmigłowcem MI2 na od-
ległość 80 km można było dolecieć w 20 minut, w 33 minuty na 100 
km. Na nowym śmigłowcu, z racji jego prędkości, na ten pierwszy 
obszar, czyli 80 km czas dolotu wyniesie 22 minuty, a na 130 km - 35 
minut. Wydaje się, że to są długie czasy, ale czas dolotu na 10 km od 
miejsca stacjonowania, wyniesie zaledwie kilka minut. Dyspozytor me-
dyczny podejmując decyzję o zadysponowaniu śmigłowa do miejsca 
zdarzenia musi brać pod uwagę kilka elementów podstawowych. Po 
pierwsze – w jakim czasie karetka jest w  stanie z miejsca stacjonowania 
dotrzeć do miejsca wypadku. Po drugie – w jakim czasie jest w stanie 
przetransportować pacjenta do właściwego ośrodka, bo takie pytanie 
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na etapie dysponowania już powinno się pojawić. Po trzecie – jaki 
jest czas dolotu śmigłowca na miejsce gminne, zwłaszcza w przypadku 
lotów nocnych. I jeśli jest to czas porównywalny z dotarciem karetki, 
a nawet dłuższy, to i tak może się okazać, że pomoc może być szybsza, 
niż gdyby podliczyć czas dojazdu karetki, czas zabezpieczenia pacjenta 
na miejscu wypadku i transport do najbliższego miejsca gminnego.

Dobrze by też było, gdyby istniała, w sytuacji, kiedy nie jest dostęp-
ny zespół ratownictwa medycznego czyli karetka z lekarzami czy z ra-
townikami, możliwość dysponowania strażaków. Tak jak to ma miejsce 
choćby w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli nie jest dostępny zespół ra-
townictwa medycznego, dyspozytor CPRu powinien móc wysłać stra-
żaków, którzy mają podstawowy sprzęt ratowniczy i są w stanie udzielić 
pomocy osobie poszkodowanej na dużo wyższym poziomie niż choćby 
naoczny świadek zdarzenia. Strażacy bowiem, w myśl zapisów ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, otrzymali uprawnienie do 
używania defibrylatora zautomatyzowanego, do używania respiratora 
z maską natwarzową, mowa tu więc o dużo bardziej zaawansowanych 
czynnościach niż tylko pierwsza pomoc. Dyspozytorzy medyczni nie 
powinni w przypadku braku karetki bać się dysponowania strażaków 
do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Sen. Woźniak podziękował dyrektorowi Gałązkowskiemu za bar-
dzo ciekawą prezentację.

Kolejną prezentację przedstawił Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej. Podziękował za inicjatywę zorganizowania konferencji, 
za możliwość dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa obywatelskie-
go, w tym również związanego z zagrożeniami, jakie niesie transport, 
zarówno kołowy, czyli po drogach ale również chociażby kolejowy.

WIESŁAW LEŚNIAKIEWICZ
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej:

Odnosząc się do przypadku z 8 listopada 2010, kiedy zaistniało 
tragiczne zdarzenie w transporcie kolejowym na terenie Białegostoku, 
trzeba to potraktować jako przykład sytuacji, z jakimi możemy mieć do 
czynienia, w tym również w  komunikacji lądowej, bowiem ilość prze-
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wożonych substancji niebezpiecznych, które generować mogą określo-
ne zagrożenia, niesie określone również ryzyko wystąpienia masowych 
zniszczeń w odniesieniu do obszarów w jakich ten transport się poru-
sza. Podjęto co prawda szereg prac legislacyjnych, które ewentualnie 
wskazują i minimalizują ryzyko wystąpienia takiego ryzyka, ale ono 
zawsze istnieje.

Miejscowe zagrożenia w komunikacji drogowej są najliczniejszą 
grupą spośród wszystkich rodzajów miejscowych zagrożeń. Stano-
wią one ponad 20% wszystkich miejscowych zagrożeń w skali kraju 
i ponad 12% ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej. To co jest istotne, to to, że w przeciągu między rokiem 2000 
a 2009, liczba interwencji w jakich była zaangażowana straż pożarna 
wzrosła prawie dwukrotnie, w odniesieniu do tego typu zagrożeń. 
Na poniższym wykresie pokazane jest zaangażowanie w miejscowych 
zagrożeniach jednostek państwowej straży pożarnej, w tym przede 
wszystkim w liczbie zdarzeń, jakie Straż Pożarna obsługiwała od roku 
2000 do roku 2009. 
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Tak jak, w 2000 roku było 28 000 tych interwencji, tak w roku 
2009 - 57 000. To niewątpliwie świadczy o tym, że strażacy coraz 
bardziej angażują się w tego typu zdarzenia, ale to również świadczy 
o tym że te zdarzenia są na tyle drastyczne, że straż pożarna musi 
brać udział w usuwaniu skutków. I to w szerokim aspekcie swoich 
działań. 

Kolejna ilustracja pokazuje zaangażowanie sprzętu ratowni-
czego, jaki jest w dyspozycji podmiotów krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego. W 2005 roku zadysponowanych do działań 
ratowniczych było około 74 tysięcy pojazdów, w 2009 tych po-
jazdów już było 98 tysięcy. Czyli zwiększa się potencjał sprzę-
tu zaangażowanego w działaniach ratowniczych. To jest bardzo 
istotne z punktu widzenia ratowanych osób. Standardy światowe 
mówią, że na 1 osobę ratowaną powinno być co najmniej 5 ratow-
ników, albo 5 osób reprezentujących różne podmioty ratownicze, 
które udzielają pomocy. Czy w Polsce te standardy są spełniane? 
Jeżeli policzy się uczestniczących strażaków, doliczy się do tego 
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ratowników medycznych, policjantów, którzy są również w zda-
rzenie zaangażowani, przeliczy liczbę osób, które biorą udział 
w działaniach, to jest coraz lepiej. Stąd też PSP zwiększa swoje 
zaangażowanie w działaniach liczbą jednostek dysponowanych do 
zdarzenia. Wychodzi z założenia, że lepiej, żeby przyjechał jeden 
pojazd więcej, niż o jeden miało by być za mało. Trzeba doko-
nywać pewnej kalkulacji zasobów ratowniczych ratownictwa me-
dycznego, które są dysponowane na miejsce zdarzenia, ale to wca-
le nie wyklucza takiej sytuacji, że dyspozytor medyczny podejmie 
ryzyko wysłania podmiotu lotniczego ratownictwa medycznego. 
Bo być może będzie łatwiej i szybciej przetransportować osobę do 
specjalistycznego szpitala, niż ewentualnie poprzez pośredników 
skierować ją do właściwego miejsca. 

W kolejnym zestawieniu mowa jest o zaangażowaniu – również 
ochotniczych straży pożarnych w działaniach. Według posiadanych 
informacji, ta wartość również rośnie.
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Strażacy ochotnicy, którzy są dysponowani do miejsca zdarzenia 
muszą posiadać właściwy sprzęt i właściwe przygotowanie, muszą też 
posiadać odpowiednie kompetencje do udzielania pomocy. Odnoto-
wuje się coraz większe zaangażowanie tak właśnie przygotowanych 
strażaków ochotników, jednostek OSP, które przecież zawsze są naj-
bliżej miejsca zdarzenia. 

W zestawieniu pokazana jest liczba ofiar śmiertelnych i rannych. 
Ta statystyka zasadniczo odbiega od statystyk policyjnych, ponieważ 
pokazana jest tylko liczba osób rannych i śmiertelnych zdarzeń, w któ-
rych strażacy są zaangażowani. Ogólnie rocznie na drogach polskich 
ginie około 5 tysięcy osób (wg statystyk policyjnych), ale nie zawsze 
w zdarzeniach z udziałami jednostek krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego, czyli jednostek straży pożarnej. 

Liczba ofiar śmiertelnych w ciągu 10 lat wzrosła o około 10%, 
(w zdarzeniach, w których byli zaangażowani strażacy), zaś liczba ran-
nych o 150%. 
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Kolejny schemat przedstawia zaangażowanie PSP w udzielanie kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. O ile w roku 2005 
było ponad 18 tysięcy tego typu przypadków zarejestrowanych przez 
systemy ewidencyjne PSP, to w 2009 roku było ich już 35 tysięcy. W  tych 
liczbach mieści się zarówno kwestia udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak również przez 
dużą rzeszę strażaków ochotników w ten proces zaangażowanych. Bo 
czasami strażacy dojadą szybciej i udzielą pierwszej pomocy zanim przy-
jedzie podmiot ratownictwa medycznego.
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Czym PSP dysponuje jako krajowy system ratowniczo-gaśniczy 
w całym procesie zabezpieczenia obszarów działania? System ten to 
prawie 500 jednostek państwowej straży pożarnej, 3796 jednostek 
ochotniczych straży pożarnych w systemie i 16 tysięcy ochotniczych 
straży pożarnych poza systemem. Na mapie pokazana jest sieć krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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Kolejna ilustracja pokazuje jakim sprzętem Państwowa Straż Po-
żarna dysponuje do prowadzenia działań. Jest to sprzęt bardzo różno-
rodny i w zależności od skali zjawiska, z jakim ma się do czynienia jest 
dysponowany określony potencjał sprzętowy PSP. 

W dyspozycji znajduje się około 20 ciężkich samochodów ratow-
nictwa drogowego, to są tzw. samochody megacity – za pomocą któ-
rych można usuwać z dróg ciężkie pojazdy . 
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Zdarzają się sytuacje konfliktowe z tym związane, podmioty zaj-
mujące się pomocą przy usuwaniu pojazdów mają pretensję do Pań-
stwowej Straży Pożarnej, że ta próbuje wchodzić w ich kompetencje. 
Najważniejsze jest jednak zminimalizowanie wystąpienia ryzyka kolej-
nego zdarzenia. I dotąd prowadzi się działania ratownicze, dopóki to 
zdarzenie nie jest zminimalizowane. To, że ryzyko zawsze występuje 
w trakcie wykonywania czynności przy usuwaniu skutków wypadków 
czy zdarzeń komunikacyjnych, unaoczniają chociażby dwa zdarzenia 
z ostatniego czasu – jedno, związane ze śmiercią policjanta, który na 
terenie powiatu kozienickiego brał udział przy czynnościach związa-
nych z usuwaniem skutków wypadku, a drugie zdarzenie dotyczyło 
bezpośrednio strażaka ochotnika z województwa zachodniopomor-
skiego, który stracił nogę, w trakcie prowadzenia działań ratowniczych; 
samochód który najeżdżał na miejsce zdarzenia wpadł w poślizg, ude-
rzył w strażaka, przycisnął go do pojazdu strażackiego, w konsekwencji 
29-letni strażak stracił nogę. Stąd apele do parlamentarzystów - trzeba 
stworzyć bardzo dobry system zabezpieczenia dla osób uczestniczą-
cych w działaniach ratowniczych. Każdy strażak czy policjant, czy też 
inna osoba uczestnicząca w usuwaniu skutków zdarzenia musi mieć 
pewność, że państwo mu da daleko idące gwarancje w każdym przy-
padku, kiedy trzeba będzie również jemu udzielić wsparcia związanego 
z jego leczeniem po udziale w różnego typu zdarzeniach.
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Powyżej pokazane są informacje statystyczne dotyczące posiadania 
określonego sprzętu w określonym obszarze działania. W tym miejscu 
należy się odnieść w tej kwestii również do jednostek OSP, zwłaszcza 
do tych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Jednostki te stale podnoszą swój standard przygotowania, ale mimo, 
że mają określony proces właściwego zabezpieczenia, mają bardzo duże 
braki w zakresie wyposażenia jednostek już włączonych do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego w niezbędny sprzęt. Bowiem podsta-
wową powinnością jest przygotowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
nie tylko do gaszenia pożarów, co jest właściwym standardem, zwłasz-
cza tych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale 
również do udzielania pomocy w wypadkach komunikacyjnych. Bo jeżeli 
te jednostki będą posiadały odpowiedni sprzęt, będą miały odpowiednie 
wyszkolenie, to czas operacyjnego działania ulegnie zasadniczemu skró-
ceniu. A jest jeszcze określone duże zapotrzebowanie choćby na torby 
R-1, które są niezbędne do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
jak również w zakresie sprzętu ratownictwa technicznego. 
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Kolejne zestawienie dotyczy rozbudowania potencjału krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. Z analizy potrzeb przedstawianych 
przez komendantów powiatowych PSP wynika, że do 2012 roku po-
winno zostać włączonych do systemu około 800 jednostek. Potrzebne 
są jednak na to środki. Z reguły Zarząd Główny poprzez środki, któ-
re dostaje jako dotację celową, wspomaga jednostki w przygotowaniu 
się do spełnienia określonych standardów, ponieważ Państwowa Straż 
Pożarna posiada środki tylko na te jednostki, które już są w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym. Współdziałanie pomiędzy Związkiem 
Ochotniczych Straży Pożarnych i  komendami Straży Pożarnych po-
winno polegać m. in. na wskazywaniu jednostek, które w pierwszej 
kolejności powinny korzystać z pomocy finansowej państwa, po to, 
by można je było przygotować do włączenia do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, a potem zapewnić im źródło finansowania na 
kolejne lata nie tylko na utrzymanie określonego poziomu, ale również 
i na rozwój. 



▬ 53 ▬

Kolejny slajd pokazuje procent akcji realizowanych w przeciągu 15 minut. 
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Były lata, kiedy osiągano około 85 %, średnio jest to ok. 80%. Dą-
żeniem jest by około 90% interwencji mogło być realizowane w prze-
ciągu 15 minut. Są oczywiście takie miejsca, gdzie nie ma szans na tak 
szybkie działanie, chociażby siedliska w górach, nie ma więc szans by 
osiągnąć poziom 100%.

Istnieją pewne kryteria, które mają decydować o przyjęciu jednostek 
do krajowego systemu i jego rozbudowy. 

Potrzebą jest większe uelastycznienie możliwości wprowadzania 
jednostek do krajowego systemu ratowniczego. Gdyby istniała możli-
wość stworzenia dodatkowego źródła finansowania, mimo, że jednost-
ka nie spełnia standardów, to stworzona mogłaby zostać możliwość 
przygotowania do właściwego standardu, który jest określony chociaż-
by w procedurze P-23. Jeżeli będzie synergia środków, które są prze-
znaczone na Zarząd Główny Związku i potem na dotację celową, to 
być może zwiększy się możliwości przygotowania Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Państwowa Straż Pożarna na dzień dzisiejszy nie może 
narzekać na sprzęt, który ma do dyspozycji i możliwości techniczne, 
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jakimi dysponuje. Większy problem jest z odpowiednim potencjałem 
osobowym będącym w dyspozycji. Ostatnie rozstrzygnięcie Senatu 
idzie w tym kierunku, że zwiększony zostanie potencjał w dyspozycji 
straży pożarnej o 500 osób dobowo. Że zwiększona będzie dobowa 
liczba strażaków z około 4600 do 5100 w dyspozycji operacyjnej. To 
powrót do roku 2005, kiedy było około 5000 strażaków w  dyspozycji 
dobowej. 

W przypadku elementu konieczności współdziałania wiadomo, że 
musi być mocne współdziałanie z Państwowym Ratownictwem Me-
dycznym. System powiadamiania ratunkowego ma być elementem 
integrującym dwa podmioty – Krajowy System Ratowniczo-Gaśni-
czy i Państwowe Ratownictwo Medyczne. Chodzi bowiem o to, żeby 
w jednym czasie w jedno miejsce zdarzenia przyjechał szybko podmiot 
ratownictwa medycznego i podmiot krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego i oczywiście policja, która jest bardzo istotnym podmiotem 
w całym procesie zabezpieczenia określonego obszaru działań. Pań-
stwowa Straż Pożarna proponowała wspólne stanowiska kierowania 
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dyspozytorów ratownictwa medycznego i PSP z miejscem przyjmowa-
nia zgłoszeń. Bo trzeba uznać, że jest to rozwiązanie właściwe, choć 
trzeba zaakceptować również inne przygotowywane rozwiązanie. Na 
dzień dzisiejszy na 335 dyspozytorni, które funkcjonują jest około 110 
miejsc, gdzie znajdują się wspólnie dyspozytorzy Straży Pożarnej i dys-
pozytorzy Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Powyżej mapa rozmieszczenia śmigłowców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego na terenie kraju. Przed Państwowym Ratownictwem 
Medycznym, śmigłowcami i  Państwową Strażą Pożarną stoi zadanie 
wspólnego przygotowania się do przyjmowania statków powietrz-
nych w porze nocnej, sieć straży pożarnej, w tym również podmiotów 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest na tyle dobra, a  pro-
ces przygotowania nie jest bardzo trudny, że można podjąć wysiłek 
przygotowywania się do przyjmowania w nocy statków powietrznych, 
śmigłowców w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na 
mapie mniej więcej widać, gdzie te śmigłowce stacjonują i będą sta-
cjonowały.
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Kolejną niezwykle istotną kwestią w całym przygotowaniu straży 
pożarnej są kwestie związane z techniką prowadzenia działań pod-
czas dostępu do poszkodowanych - kwalifikacje, kierowanie ruchem 
drogowym. Mówi się o tym w aspekcie szkoleniowym i przygotowa-
nia się do działań. Ponieważ postęp technologiczny jest na tyle duży, 
że trzeba wprowadzać zmiany, ewaluować te programy, które dziś są 
realizowane, to najbardziej istotnym jest element związany z kwalifi-
kowaną pierwszą pomocą, wspólnym szkoleniem ochotników i całym 
procesem recertyfikacji związanym z tymi kwalifikacjami. Założenie 
jest bowiem takie, żeby w każdej załodze krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego, jednostek OSP wyjeżdżających do zdarzenia było 
przynajmniej dwóch ratowników posiadających te kwalifikacje. 
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Powyżej przedstawiona jest liczba osób, które są przeszkolone 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Z zakresu przeszkolenia ruchem 
drogowym jest ponad 6 tys. strażaków ochotników przygotowanych do 
tej działalności, a było to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, która była inicjatywą senatorsko-poselska z 2008 
roku. Dzisiaj dzięki temu jest już wyszkolona grupa osób, które mogą 
uczestniczyć w tych działaniach. 
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Jeżeli mówi się o aspektach szkoleniowych to trzeba zwrócić uwagę 
w najbliższych latach na takie elementy, które są prezentowane po-
wyższym zestawieniu, na to, co należy zrobić, żeby wprowadzać nowe 
technologie związane z ratownictwem drogowym, wykorzystując cho-
ciażby procedurę norweską.
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Myśląc o pewnym rozwoju potencjału ratowniczego, mówi się 
o elementach współdziałania w jego ramach, o profilaktyce, o tym, 
że PSP również uczestniczy we wszelkich działaniach. Wszystkie ini-
cjatywy, jakie trafiają do PSP związane z bezpieczeństwem ruchu są 
rozpatrywane i  wchodzi się w każdy projekt profilaktyczny, w którym 
ewentualnie PSP jest w stanie uczestniczyć – po to, by oddziaływać na 
społeczeństwo informacją i niezbędnymi elementami, które wskazują 
na ten cel, jakim jest bezpieczeństwo.
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Gdy jest mowa o pewnym elemencie rozwoju systemu ratownicze-
go i możliwości, jakie stwarzają programy infrastrukturalne, oczywiście 
pochodzące z środków UE, to oczywiste jest, że podejmuje się starania 
(aplikację) o te środki i w konsekwencji chociażby możliwość doposa-
żenia jednostek PSP.
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W konsekwencji w najbliższym okresie będzie zrealizowany zakup 
około 50 pojazdów wysokospecjalizowanych, na kwotę prawie 230 mln 
zł, będą realizowane projekty zarówno w skali krajowej jak i regional-
nej. Prezentują to poniższe zestawienia, odnosząc się również do kwot, 
jakie są przeznaczone na poszczególne województwa.
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W działaniach PSP myśli się również o tych aspektach, które są 
powiązane z ratownictwem związanym z transportem materiałów nie-
bezpiecznych. Bowiem w najbliższym okresie będzie budowany przy-
najmniej panel podstawowy związany z ratownictwem chemicznym, 
w tym również w transporcie. Myśli się o zakupie około 16 pojazdów 
rozpoznania chemicznego oraz niezbędnym sprzęcie.
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Na koniec konkluzja. Zagęszczenie sieci rozmieszczenia zasobów 
ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
to element priorytetowy. Komendanci regionalni ustalili potrzeby na 
poziomie około 4600 jednostek. Natomiast z analiz operacyjnego za-
bezpieczenia i czasu 15 minut, wiadomo, iż istnieje potrzeba włączenia 
w trybie pilnym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego około 
220 OSP, a nie jak się co roku dzieje - około 50-60. Oczywiście nie-
zwykle ważna jest też dalsza współpraca i rozwój krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego oraz współpraca z państwowym ratownictwem 
i policją w zakresie zabezpieczenia miejsc zdarzenia podtrzymywaniem 
umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, rozszerzanie 
tego potencjału ilościowego, zwłaszcza strażaków OSP, utrzymanie na 
dobrym poziomie umiejętności strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 
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W tworzeniu dobrych praktyk myśli się również o wczesnej pomo-
cy psychologicznej dla strażaków. Bywa bowiem tak, że rozmiary tra-
gedii odciskają silne piętno na psychice strażaków. Zdarza się również, 
że będąc pierwszymi na miejscu zdarzenia, ratują znane czy bliskie im 
osoby. Dlatego mówić trzeba również o pewnej osłonie psychologicz-
nej, którą należy budować na rzecz ratowników
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Ostatni slajd prezentuje potrzeby OSP związane z niezbędnym wy-
posażeniem, jakie potrzebne jest krajowemu systemowi ratowniczo-ga-
śniczemu. Bo życie ludzkie jest bezcenne i na to nie można szczędzić 
środków finansowych. Stąd apel również do parlamentarzystów, by 
wzięli pod uwagę te wszystkie potrzeby, bo systemu nie buduje przecież 
Państwowa Straż Pożarna, tylko samorządy, parlament, rząd, wszyscy, 
którzy są zaangażowani w cały ten proces. 

Następnie dyrektor Dariusz Wróblewski z Centrum Naukowo-Ba-
dawczego Ochrony Przeciwpożarowej zapoznał uczestników konfe-
rencji z problemem systemu świadectw dopuszczenia.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej:

Świadectwo dopuszczenia to nowa instytucja, która funkcjonuje 
w systemie prawnym kraju od roku 2007. Wprawdzie świadectwa do-
puszczenia mają historię znacznie dłuższą, ponieważ jest to element 
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certyfikowania, element sprawdzania zgodności wyrobu z oczekiwa-
niami na przykład strażaków, który funkcjonuje tak naprawdę od po-
czątku lat 90-tych. Jednakże w 1997 roku po raz pierwszy świadectwa 
dopuszczenia podniesione zostały do rangi rozporządzenia. 

Zgodnie z tym przepisem, wyroby, które mają służyć zapewnie-
niu bezpieczeństwu, które mają służyć strażakom do działań ratow-
niczych powinny być zidentyfikowane i powinny spełniać określone 
wymagania i określone kryteria oceny. Świadectwo dopuszczenia 
jest istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem ratowni-
ków i osób ratowanych, ponieważ sprzęt i wyposażenie, którym 
się posługują strażacy służy do dojechania do miejsca zdarzenia, 
bezpiecznego podjęcia działań na miejscu zdarzenia, jak również 
powrotu do jednostki ratowniczo-gaśniczej. Czyli z jednej stro-
ny świadectwo dopuszczenia zabezpiecza interes ratowników, ale 
z drugiej strony pomaga realizować misję, którą wypełniają, czy 
to Ochotnicza Straż Pożarna czy też przedstawiciele zawodowej, 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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Świadectwo dopuszczenia wydawane jest w formie dokumentu. 
Zazwyczaj są to dwie strony – strona główna i strona załącznika. Wy-
dawane jest przez jednostki badawczo-rozwojowe PSP. 

Świadectwami dopuszczenia objętych jest 97 typów różnych wy-
robów, które są umiejscowione w 13 zasadniczych grupach, takich jak 
np. pojazdy, środki pianotwórcze, sorbenty, sygnalizacje alarmowania 
i dźwiękowe systemy ostrzegawcze itp. Ważność każdego z tych doku-
mentów wynosi 5 lat.

Warto podkreślić, że rozporządzenie z 1997 roku zostało w roku 
2010 znowelizowane, choć wciąż jest ono, co widać z doświadczenia, 
w pewnym zakresie niedoskonałe. Nie do końca odzwierciedla i wy-
pełnia potrzeby straży pożarnych. Z inicjatywy komendanta głównego 
PSP i MSWiA zostały podjęte prace nad nowelizacją. I kluczowe zało-
żenia przy nowelizacji tego rozporządzenia były następujące:

Po pierwsze, aby wymagania do rozporządzenia, wymagania dla 
wyrobów, dla pojazdów, dla sprzętu hudraulicznego były zdefiniowane 
przez samych strażaków.
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Po drugie, nowelizacja nie może spowodować obniżenia bezpie-
czeństwa, ergonomii i bezpieczeństwa strażaków i  osób ratowanych. 

Po trzecie, rozporządzenie ma określać cele do osiągnięcia, nie mó-
wiąc wprost jakimi sposobami to zrobić. Czyli np. nie określać w jaki 
sposób mają być gięte karoserie, a raczej określać jakie warunki mają 
być spełnione i co ma by zagwarantowane. 

Wreszcie po czwarte, należy zawęzić wymagań świadectw dopusz-
czenia wyłącznie do najważniejszych. 
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Efektem tych wszystkich działań jest zmniejszenie liczby stron 
dokumentu z ponad 250 do około 85. Dokument stał się znacznie 
przyjaźniejszy, zarówno do czytania jak i do stosowania. Ponadto oka-
zało się, że uległ uproszczeniu sam proces uzyskania świadectwa do-
puszczenia. Po pierwsze wymagania techniczno-użytkowe ograniczone 
zostały wyłącznie do tych, które są konieczne, a po drugie zagwaranto-
wany został właściwy poziom ochrony i bezpieczeństwa użytkownika, 
poprzez postawienie na te działania, które są najistotniejsze.



▬ 73 ▬

Powyższy schemat przedstawia przebieg procesu dopuszczeniowego. 
Aby producent czy właściwy dystrybutor mógł uzyskać świadectwo 

dopuszczenia musi złożyć odpowiednie dokumenty i wniosek w Cen-
trum. Następnie wyrób jest kierowany na badania. W ich toku wyrób 
może przejść badania z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym. 

Jeżeli wynik jest negatywny, to konieczna jest poprawa produktu, 
choć może się też zdarzyć, że produkt nie uzyska docelowo dopusz-
czenia. Jeżeli ma z kolei wynik pozytywny, przygotowywany jest sto-
sowny raport i następnie dokumenty są analizowane i przetwarzane 
w cyklu już samego wytworzenia fizycznego świadectwa dopuszczenia. 
To w tym momencie dokonuje się analiza dokumentacji i spełnionych 
wymagań. Jeżeli jest ona pozytywna, to jest wydawane świadectwo 
dopuszczenia, a jeśli nie, to wykonawca musi wypełnić, uzupełnić 
dokumentację. Do tej pory największym problemem była dyskusja 
nad terminowością, nad czasem w jakim wydawane jest świadectwo 
dopuszczenia. Czynniki krytyczne, związane z wydaniem świadectwa 
dopuszczenia są następujące:
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-po pierwsze – czy w trakcie badań wyrób przeszedł pozytywnie 
badania, czy też nie. Jeżeli nie, to musi wrócić do dystrybutora bądź 
wytwórcy, żeby został poprawiony. 

- drugi element to uzupełnienie wniosku. Bardzo często braku-
je we wnioskach różnego rodzaju dokumentów, które są konieczne 
do tego, żeby można było zakończyć proces uzgadniania. Często też 
jest tak, że w toku wydawania świadectwa dopuszczenia konieczne jest 
sprawdzenie, jakie są warunki produkcji danego urządzenia, czy może 
być powtarzalne, czy są zachowane odpowiednie standardy. Często jest 
trudno ustalić te elementy. 

W związku z tym warto zaznaczyć, że na przykład dla pojazdów 
średni okres badań to 4 tygodnie, jeżeli proces badawczy przebiega bez 
zakłóceń. Z kolei dla narzędzi ratowniczych, chociażby hydraulicznych, 
to około 2 tygodnie. 

Jeśli chodzi o sam proces wydania świadectw dopuszczenia, to naj-
krótszy tryb wydania świadectwa wynosił 2 dni, najdłuższy 784 dni. 
Dlaczego? Dlatego, że właśnie albo nie zostały dostarczone właściwe 
dokumenty (np. homologacja), które umożliwiłyby wydanie świadec-
twa dopuszczenia, albo w badaniach wyrób był cofany. Czyli jedne 
produkty mogą sprawnie i szybko przejść proces dopuszczania, inne 
niekoniecznie – rozpiętość czasowa bywa ogromna.
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Tak wygląda świadectwo dopuszczenia – strona główna i załącznik. 
W załączniku zawsze są dodefiniowane w wystandaryzowany sposób 
parametry, które definiują wyrób, po to, by można było mieć pewność, 
że to, co kupujemy, to co zamawiamy jest tym, na co zostało wydane 
świadectwo dopuszczenia. 

W ramach badań samochodów ratownictwa drogowego badania są 
prowadzone w 13 podstawowych grupach, takich jak wykonanie, zna-
kowanie i ukompletowanie, wymiary, masy pojazdu i naciski, położenie 
środka masy, statyczność statyczna, statyczność dynamiczna, zdolność 
do krzyżowania osi, zwrotność pojazdu, parametry dynamiczne, natę-
żenie oświetlenia pola pracy, hałas itd. 
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Przeprowadzane analizy i badania są tak ważne, ponieważ w tym 
momencie można chociażby stwierdzić, czy są wady w przygotowy-
wanym pojeździe, czy są właściwie oznakowane czy to włączniki, czy 
sprzęt, który jest zgromadzony, czy też jest na przykład właściwy do-
stęp do tego sprzętu. 

Jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, to bardzo często dyskutuje się, 
czy jest sens ich badania i analizowania. Ale przecież główne elementy, 
które są związane z wymiarami, to chociażby dostosowanie do naszych 
dróg, do tuneli i innych rodzajów przejazdów. Pojazd, który nie spełnia 
właściwych kryteriów, może nie dojechać do miejsca zdarzenia. 
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Kolejnym, bardzo prozaicznym elementem, który przemawia za 
tym, żeby sprawdzać wymiary jest możliwość zaparkowania pojazdów 
jednostek ratowniczych w garażach tych jednostek. Bo może np. wy-
stąpić konieczność dodatkowej ich przebudowy czy przemodelowania. 
Stąd też tego typu badanie wydaje się być jak najbardziej właściwe. 

Kąt natarcia, kąt zejścia i prześwit – to ważne parametry z punktu 
widzenia poruszania się pojazdu po nierównościach terenu, od nich 
bowiem często zależy, czy pojazd pokona teren, czy zostanie na nie-
równościach, a więc czy skutecznie dojedzie się do miejsca zdarzenia. 



▬ 79 ▬

Kolejnymi badanymi elementami, które mają wpływ zarówno na 
bezpieczeństwo ratowników, jak i bezpieczeństwo innych uczestni-
ków ruchu, są masy i naciski na osie. Mają one wpływ na wydłużenie 
drogi hamowania, na pogorszenie kierowalności pojazdem, na szybsze 
zużycie opon oraz elementów układu hamulcowego, kierowniczego 
i zawieszenia. Na zdjęciu widać samochód, który jest ustawiony na 
unikalnej w Polsce wadze. Ta waga jest podzielona na 4 niezależne 
segmenty, w ramach których można ważyć niezależnie poszczególne 
naciski kół. W Europie jest więcej tego typu wag, w Polsce tylko ta, 
która znajduje się w Instytucie. 
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Kolejny badany element, szczególnie ważny dla bezpieczeństwa, to 
stateczność statyczna. Na tym zdjęciu pokazane jest badanie, wykony-
wane w testach zwanych przechyłem bocznym. Można by się zastano-
wić po co ten przechył boczny jest badamy w przypadku samochodów 
ratownictwa drogowego, które teoretycznie nie będą się przemiesz-
czały po nierównościach terenu i dużych skosach. Jednak chociażby 
w przypadku zwykłego uderzenia o krawężnik, jeżeli środek masy jest 
niewłaściwie rozmieszczony, może doprowadzić do przechyłu boczne-
go i przewrócenia. Wjechanie na miękkie pobocze – to kolejne ryzyko, 
które może być minimalizowane w badaniu odpowiedniego przechyłu 
bocznego. Przy poruszaniu się po chropowatej nawierzchni największą 
przyczyną problemów jest jazda po łuku.
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Zdolność do krzyżowania osi. Trudno jest znaleźć takie sytuacje, 
kiedy pojazd pożarniczy stoi na idealnie płaskiej powierzchni. W związ-
ku z tym to badanie umożliwia sprawdzenie, czy np. otwierają się skryt-
ki, czy wszelkiego rodzaju przewody, które są prowadzone w pojeździe 
nie ulegną przecięciu w trakcie przemieszczenia się poszczególnych 
elementów w karoserii.

Kolejnym badanym elementem jest dynamika jazdy i zwrotność 
pojazdu. Jest to niezwykle ważne przy manewrach wyprzedzania. 
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Istotne jest również badanie oświetlenia, chociażby z punktu wi-
dzenia dostępu do sprzętu, wiedzy jak jest rozmieszczony sprzęt, jak 
rozmieszczone są środki, ale również z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa samych ratowników, którzy muszą mieć dobrze oświetlony ten 
obszar, w którym pracują. 

Ciekawostką jest ostatnio badanie poziomu hałasu, jednak to bada-
nie jest tylko identyfikacyjne. Kierunek prac normalizacji europejskiej 
najprawdopodobniej będzie szedł w tym kierunku, by docelowo posta-
wić granicę hałasu. Pojazdy, które poziom hałasu mają wyższy od 80 
decybeli, będą prawdopodobnie podlegac przebudowie. Jest to jednak 
dopiero pewien kierunek prac koncepcyjnych. 
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Narzędzia hydrauliczne – kolejny element, którego badanie realizo-
wane jest w trakcie wydawania świadectw dopuszczenia. I tutaj główne 
wymagania definiują już normy europejskie. W ramach tego badania 
prowadzona jest próba, polegającą na 150 cyklach pracy z obciążeniem 
80% obciążenia nominalnego. Co to daje? Otóż realizując badanie przy 
150 cyklach, wiadomo, że urządzenie w rzeczywistości bardzo rzadko 
będzie tak mocno eksploatowane. Oznacza to, że jeśli przetrwa próbę, 
to znaczy, że podczas działań ratowniczych z pewnością będzie można 
niezawodnie je użytkować. Bardzo często, podczas tego badania wy-
stępują problemy z przewodami. Wykazanie ich wadliwości sprawia, że 
producenci mogą poprawić te przewody.
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Jeśli chodzi o poduszki pneumatyczne, to tu również obowiązują 
normy europejskie, określające wymagania dla nich. Bada się maksy-
malną siłę podnoszenia, szybkość opadania takiej poduszki w przypad-
ku pęknięcia przewodu zasilającego, charakterystykę siły podnoszenia, 
wysokości podnoszenia i odporności na przebicie takich poduszek. 
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Na poprzedniej stronie przedstawiona jest próba pokazująca od-
porność na przebicie jednej z poduszek. Niżej - fragment poszycia 
wierzchniego. 

Z badań, które również realizowane są w ramach świadectw dopusz-
czenia można też wymienić badanie pneumatycznych korków uszczel-
niających. Podczas tych badań badane jest przede wszystkim ciśnienie, 
przy którym następuje wypchnięcie korka z rury chociażby, badane jest 
też ciśnienie rozrywające korek, przy którym ulegnie on zniszczeniu. 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej pro-
wadzi również badania naukowe. Między innymi warto wspomnieć 
o projekcie badawczym, w ramach którego wykonana została mapa 
ryzyka przelotu dla śmigłowców w Warszawie. Okazało się, że śmi-
głowce wcale nie mogą latać wszędzie tam, gdzie by się wydawało. 
Istnieją tzw. studnie, nad które jeżeli wlecą, to może dojść do kata-
strofy. Badane były miejsca lądowania śmigłowców w Warszawie. I tu 
również nie jest najlepiej. W związku z tym instytut prowadzi również 
badania w tym obszarze. 
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Ponadto warto też dodać, że powstały również tzw. systemy wspar-
cia ( ponieważ świadectwa dopuszczenia mimo wszystko są dużym 
problemem, w szczególności podczas zakupów w ramach zamówień 
publicznych). Jeden z tych systemów wsparcia został przygotowany 
specjalnie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, obejmuje on około 
30 podręczników, które definiują jakie wymagania należy określać 
przy SIWZ-ach (specyfikacji istotnych warunków zamówienia), jak 
sprawdzać przy odbiorze wyrobu, jeżeli dokonany zostanie zakup 
i przede wszystkim wszelkie funkcjonalności samych tych wyrobów, 
które mogą być istotne z punktu widzenia ratowniczego. Kolejny 
system wsparcia obejmuje głównie wsparcie szkoleniowe. Jest ono 
skierowane tym razem do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Kolejnym narzędziem, udostępnionym przez Centrum jest strona in-
ternetowa, na której opublikowane są różnego rodzaju standardy, mające 
służyć pomocą chociażby w przygotowywaniu SIWZów w zakupach.

Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć są podręczniki 
do szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Zostały one przygoto-
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wane w 2007 r., są cały czas dostępne, aktualne i uzupełniające system 
szkolenia e-learningowego. System ten jest wartościowym narzędziem 
do korzystania, z którego warto korzystać. Na podstawie analizy po-
dobnych narzędzi nowoczesnych w dydaktyce, okazuje się, że jest on 
jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Po przedstawieniu prezentacji przez dyr. Dariusza Wróblewskiego 
uczestnicy konferencji zadali mu kilka pytań dotyczących wydawania 
świadectw dopuszczenia.

DYSKUSJA:

KS. JANUSZ KULAK – Prezes OSP Niepokalanów, zwrócił się 
z prośbą o wyjaśnienie dlaczego certyfikacja tak drogo kosztuje ochot-
ników, czemu sprzęt, który jest kupowany przez OSP, z certyfikatem 
jest o wiele droższy, niż taki sam sprzęt, kupiony bez niego. Chodzi 
m.in. o pompy szlamowe czy drabiny. Ten sprzęt, finansowany przecież 
z budżetu gminy jest o wiele droższy niż ten, który certyfikatu nie ma. 
Wiadomo, że strażacy OSP nie mogą korzystać ze sprzętu, który nie 
jest przebadany przez Centrum Naukowo-Badawcze, a z drugiej strony 
pojawiają się w dyskusjach argumenty, że dla gminy, która dysponuje 
skromnym budżetem korzystniejszy byłby zakup dwóch urządzeń tań-
szych, bez certyfikatu, zamiast jednego z certyfikatem. No i czasami 
strażacy korzystają ze sprzętu, który nie ma certyfikacji ze względów 
ekonomicznych. 

Odpowiadając na pytanie, dyr. Wróblewski zwrócił uwagę na to, 
iż niezwykle trudno jest jednoznacznie uznać, czy system wydawania 
świadectw dopuszczenia jest tani czy drogi. To jest pojęcie względne. 
Trzeba sobie wcześniej zadać pytanie, co tak naprawdę chce się osią-
gnąć – czy chodzi o zakup większej ilości sprzętu, którego nikt nie 
sprawdzał, który nie wiadomo, czy zadziała podczas akcji ratowniczej, 
czy też chce się kupić sprzęt, który jest nadzorowany, którego proces 
produkcyjny jest kontrolowany. Od tego zależy sama cena świadec-
twa dopuszczenia. Najistotniejsze jest to, że za świadectwo płaci się 
raz. Czyli jeżeli na przykład jest do certyfikowania pojazd pożarniczy, 
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wówczas producent płaci za ten wyrób raz. Jeżeli ktoś musi scertyfi-
kować nożyce hydrauliczne, również płaci raz za wydanie świadectwa 
dopuszczenia. A to ile on wyprodukuje i sprzeda, to jest odrębny te-
mat. Ponadto w grę wchodzi tu również kwestia ceny kalkulowania. 
Centrum na kalkulowanie ceny przez producentów nie ma żadnego 
wpływu. Kwestie marketingowe są po stronie producenta, dystrybu-
tora i sprzedawcy. 

W uzupełnieniu komendant główny PSP, p. gen. Leśniakiewicz 
dodał, iż w wymienionych przez pytającego supermarketach również 
znajduje się sprzęt, który ma świadectwo dopuszczenia, choćby na-
wet sprzęt podręczny gaśniczy. Sprzedaż wyrobów certyfikowanych 
to pewna troska o właściwy sprzęt, który ma trafiać do jednostek stra-
ży pożarnych. Dlatego świadectwa dopuszczenia to pewnego rodzaju 
gwarancja, że sprzęt, który trafia do jednostek jest właściwej jakości 
i spełnia wszystkie standardy, których oczekują jego użytkownicy, bo to 
nierzadko decyduje o bezpieczeństwie ratowników i bezpieczeństwie 
osób ratowanych. 

IRENEUSZ SOKÓŁ – OSP Strzegowo, powiat Mława zwrócił 
uwagę na to, że często nie można odróżnić sprzętu z atestem od tego 
bez atestu. Sprzęt nie zawsze jest oznakowany tak, jak być powinien. 
Poza tym atest nie chroni przed wypadkiem, jeśli taki się wydarzy, to 
jego konsekwencje są takie same. Używanie produktów atestowanych 
nie daje strażakowi żadnych przywilejów z tego płynących. Kolejnym 
problemem jest pozyskiwanie ochotników do pracy społecznej, kie-
rowców itd. Czy więc istnieje jakaś możliwość, żeby zmotywować ludzi 
w jakiś określony sposób, chociażby dodatkiem do emerytury czy renty. 
Przykładem panującej sytuacji jest choćby to, że wg przepisów pojazd 
uprzywilejowany może prowadzić kierowca do 65 lat. Rzeczywistość 
pokazuje, że kiedy nie ma takich kierowców, to pojazdy uprzywile-
jowane prowadzi starszy wiekiem, jadąc oczywiście na własną odpo-
wiedzialność. Czy więc nie można wprowadzić zapisów, że kierowca 
który posiada ważne badania psychotechniczne, psychotesty, badania 
lekarskie, może prowadzić pojazd uprzywilejowany dopóki lekarz do-
puszcza go do prowadzenia takiego pojazdu?
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MIROSŁAW STAWICKI – Komendant Gminny OSP w Złocień-
cu zadał z kolei pytanie o konieczność robienia przeglądów samocho-
dów sprowadzanych z zagranicy. Jeśli te samochody były używane np. 
we Francji lub Niemczech, to przecież przechodziły tam te badania. 
Czy wobec tego jest sens po ich zakupie i sprowadzeniu do Polski, 
przekazywać do Centrum Badawczego, by uzyskać certyfikat. Bo pro-
ces ten jest przecież bardzo kosztowny.

Odpowiadając na zadane pytania, dyr. Wróblewski stwierdził, iż 
wszystkie wyroby, które mają świadectwo dopuszczenia, muszą być 
jednoznacznie znakowane. Wyrób musi być wyraźnie oznaczony logo 
Centrum i posiadać numer świadectwa dopuszczenia, tak aby mogła 
być prowadzona jednoznaczna identyfikacja wyrobu. Poza tym prowa-
dzona jest kontrola dopuszczeń, czyli sprawdzane jest później, czy pro-
ducent faktycznie stosuje się do wymagań i czy wprowadzając wyroby 
do ochrony przeciwpożarowej faktycznie spełniają one te wymagania. 

Jeśli chodzi o pojazdy sprowadzane z zagranicy, to obecnie przepi-
sy nie rozróżniają pojazdów używanych i pojazdów nowych. Wszyst-
kie pojazdy, które mają być wprowadzane do użytkowania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej muszą więc przejść proces dopuszczenio-
wy. Wynika to z wymagań formalno-prawnych. 

Senator Z. Meres odniósł się do kwestii czynnika motywacyjnego 
w pracy strażaków ochotników. W jego ocenie ten czynnik motywacyj-
ny powinien być ponownie uruchomiony. Na dzień dzisiejszy nie ma 
jednak bodźca, który nie tylko przyciągnie ochotnika do jednostki, ale 
i go utrzyma. Są przypadki, że po roku, dwóch strażak odchodzi, bo 
nie otrzymuje nic poza ekwiwalentem, który jest wypłatą za pracę jak 
u strażaka zawodowego, który ma uprawnienia emerytalne. 

Komendant Główny PSP, gen. Leśniakiewicz w uzupełnieniu od-
powiedzi na zadane pytania dodał, iż w kwestii certyfikacji pojazdów, 
które są sprowadzone z zewnątrz, KG PSP stoi na stanowisku, że te 
samochody muszą przejść określony proces uzyskania świadectwa 
dopuszczenia. Bo jeżeli chociażby sprowadzi się z Francji samochód 
marki renault, który jest przygotowany do pracy, ale w określonych wa-
runkach atmosferycznych, bo służył w południowej części tego kraju, 
to on się w Polsce w ogóle nie sprawdzi w warunkach zimowych. Więc 
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będziemy mieć pojazd, który tylko w określonej porze roku będzie 
funkcjonował. Dlatego cały czas w trosce o to, aby pieniądze, które są 
wydatkowane ze źródeł publicznych nie były marnotrawione, muszą 
być te wszystkie elementy spełnione, a certyfikat też jest wyrazem tro-
ski o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W kwestiach związanych z określeniem dopuszczalnego wieku do 
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, dokonano pewnej no-
welizacji tej ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. KG PSP zgodzi-
ła się z tym, ze trzeba zwiększyć limit wieku dla strażaka ochotnika, 
bo jest problem z dyspozycyjnością określonych osób. Na ten temat 
trwają dyskusje, czas pokaże jak się to wszystko skończy. To jest rów-
nież przejawem troski o bezpieczeństwo ratowników, w tym również 
ochotników. Bowiem wiadomo również, że rocznie umiera w trakcie 
wykonywania czynności ratowniczej przynajmniej kilku ochotników. 
Zawały serca, inne dolegliwości, na to wszystko trzeba zwracać uwagę 
przy tworzeniu bezpiecznych przepisów, myśląc jednocześnie o tym, 
co robić, żeby utrzymać potencjał ochotniczy.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, uczestnicy konferen-
cji zapoznali się z ostatnimi dwiema prezentacjami. Pierwszą z nich, 
„Działania prewencyjne w praktyce: edukacja i promocja” przedstawiła 
pani Katarzyna Turska, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. 

KATARZYNA TURSKA
Dyrektor Sekretariatu 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Jak wygląda stan bezpieczeństwa ruchu drogowego po pierwszych 
10 miesiącach tego roku? Wszystko wskazuje na to, że jeśli uda się 
utrzymać ten poziom wypadkowości, który jest, to sukces będzie po-
dobny jak w roku 2009, a może nawet większy. 

Wydawać się to może dziwne, bowiem media epatują informacjami 
o różnego rodzaju wydarzeniach drogowych, są to wydarzenia zwykle 
spektakularne i rzeczywiście może powstać wrażenie, że na drogach 
dzieje się coraz gorzej. Statystyki są takie jakie są, nie można dyskuto-
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wać z rzeczywistością, ale widać wyraźnie po 10 miesiącach tego roku 
spadek we wszystkich kategoriach - zarówno pod względem liczby 
wypadków drogowych jak i ofiar śmiertelnych i rannych. 

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skupia 
się na działaniach ukierunkowanych na świadomość użytkowników dróg, 
dzieląc ich na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich są kierowcy, czyli 
ci, którzy decydują o sposobach prowadzenia pojazdów, którzy decydują 
o tym jak zachować się w określonych warunkach drogowych, i którzy to 
właśnie z powodu swojej brawury, niedostosowanej prędkości czy nieustą-
pienia pierwszeństwa (bo to są trzy najważniejsze przyczyny wypadków 
drogowych od lat), doprowadzają do wypadków, kolizji. Do drugiej grupy 
tworzącej sytuacje na drodze zaliczyć trzeba pasażerów, którzy często go-
dzą się na niewłaściwe zachowanie kierowców na drodze. I do tych właśnie 
dwóch głównych grup kierowane są działania Sekretariatu Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu, chociażby poprzez dotarcie do pasażera, chcąc 
wywołać swego rodzaju społeczny ruch nieakceptacji takich brawurowych, 
nieodpowiedzialnych, ryzykownych zachowań na drodze.
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Działania prowadzone są w celu zmniejszenia liczby wypadków, 
utrzymania tendencji spadkowej, wykształcenia świadomego i kultu-
ralnego uczestnika ruchu drogowego, i pozyskania zrozumienia społe-
czeństwa dla stosowanych działań - aby działać nie tylko na kierowcę, 
ale również na osoby, które mu towarzyszą podczas jazdy, i te najbliż-
sze osoby, które mają na niego wpływ. 
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Sekretariat prowadzi działania na niwie edukacyjnej, poprzez pro-
mocję bezpiecznych zachowań oraz informacje. Stosuje się bardzo róż-
ne formy dotarcia do ludzi - poprzez kampanie społeczne prowadzone 
w terenie, poprzez kampanie w mediach, działania edukacyjne, przede 
wszystkim z dziećmi, ale nie tylko – również włączając się również 
w różnego rodzaju turnieje, kursy i imprezy masowe, konferencje te-
matyczne. Wykorzystuje się wszystkie narzędzia i każdy pomysł, który 
jest możliwy do zrealizowania od strony finansowej i personalnej, po 
przeanalizowaniu własnych możliwości. 
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W 2010 roku zrealizowano trzy główne kampanie społeczne. Po-
stawiono na prędkość, która ciągle jest głównym zabójcą na polskich 
drogach. Pierwsza z kampanii odbywała się pod przemawiającym do 
wyobraźni hasłem: „Prędkość zabija. Włącz myślenie”. „Włącz my-
ślenie” to hasło, które towarzyszy wszystkim kampaniom, wszystkim 
akcjom niezależnie od tematu. 
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A więc „Prędkość zabija”. Hasło emocjonalne, więc i w kampanii po-
służono się emocjami. Głównym elementem kampanii był plakat z wize-
runkiem rodziny na pogrzebie, rodziny pogrążonej w smutku, natomiast 
jeśli chodzi o spot telewizyjny, to był widok GPS-a, który pokazuje tę 
bardzo zwiększającą się prędkość i błyskawicznie zbliżający się samochód, 
jadący z tą nadmierną prędkością do cmentarza. Spot krótki, bardzo dyna-
miczny i niezwykle emocjonalny. 

W tej dwuczęściowej kampanii, – wiosna i Święta Wielkanocne oraz 
wczesna jesień, wykorzystano bardzo szerokie spektrum narzędzi mar-
ketingowych – od działających na wyobraźnię testów zderzeniowych po 
kampanię medialną, wykorzystanie tyłów autobusów, jak również media 
społecznościowe. Media te to bardzo istotny element kampanii, w interne-
cie bowiem można znaleźć przedstawicieli tej najtrudniejszej i najgroźniej-
szej grupy kierowców. Mówiąc najgroźniejszych myśli się o tych najbardziej 
skłonnych do brawury, a mianowicie kierowców w wieku od lat 18 do 
24. Przykłady głosów internautów, którzy dali się wciągnąć w dyskusję 
na temat hasła „Prędkość zabija. Włącz myślenie” świadczą o rosnącym 
zrozumieniu społecznym, nawet wśród ludzi młodych. 
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Druga kampania, wykorzystująca pozytywne emocje, odbywała się 
podczas wakacji, głównie w czasie pikników Lata z Radiem w całej 
Polsce. Była to kampania z hasłem przewodnim „Nie testuj prędkości 
na rodzinie. Włącz myślenie”, z wykorzystaniem łagodnego wizerunku 
dziecka. Kampania ta przeprowadzana była w radio, ale przede wszyst-
kim w Internecie. Była również obecna na różnego rodzaju gadżetach 
użytkowych dla kierowcy, takich jak choćby zapachy do samochodu, 
kurtki przeciwdeszczowe. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego dokłada wszelkich starań, aby każdą swoją kampanię dopa-
sować tak, by trafiała i w zależności od pory roku i w zależności od 
miejsca, maksymalnie precyzyjnie do określonej grupy docelowej. 

Ostatnia kampania ruszyła w połowie listopada 2010 roku. Jej naj-
mocniejsze uderzenie medialne rozpoczęło się 10 grudnia i trwało co 
najmniej do końca roku. Hasłem tytułowym kampanii jest „Moda na 
odblaski. Włącz myślenie”. Skierowana jest ona do dzieci, do młodzieży, 
ale również do ich rodziców i do dziadków, bowiem często dzieci po-
ruszają się pod opieką seniorów. W kampanii chodzi m.in. o połączenie 
tych grup docelowych odbiorców i próbę trafienia do nich razem. 
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Ponadto Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pro-
wadzi w szkołach w 13 miejscowościach w Polsce 45 minutowe lekcje 
o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również o zasadach 
udzielania pierwszej pomocy. Dzieci włączane są do konkursów, wcią-
gane do zabawy, do rywalizacji o praktyczne materiały odblaskowe. 
Poprzez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i policję dystrybu-
owane są też po całej Polsce materiały odblaskowe w różnych bardzo 
ciekawych i praktycznych formach. W planach jest konkurs plastyczny. 
Jeden z takich konkursów plastycznych wśród dzieci szkół podsta-
wowych na wybitnie niedziecięcy temat, bo „Prędkość zabija. Włącz 
myślenie” odbył się już i  oddźwięk był niezwykły. Z całej Polski nade-
słanych zostało ponad 700 prac, niektóre z nich zasługują na to, żeby 
trafić na plakat, billboard, czy inną formę publikacji.

Oto przykłady imprez. 
Krajowa Rada i Sekretariat Krajowej Rady dba o to, żeby realizo-

wać ustawową misję Rady, mianowicie koordynowanie tych wszystkich 
wymienionych wyżej działań. Koordynowanie polega m.in. na tym, że 
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zaprasza się członków Rady, wśród których jest np. straż pożarna do 
uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, ale również polega na 
współpracy z różnymi organizacjami, w tym pozarządowymi i z ko-
ściołem. Powyższe przykłady należą do tych najbardziej spektakular-
nych, do inicjatyw podejmowanych wspólnie, w różnych formach, czy 
to finansowych, merytorycznych, czy eksperckich. 

Plany w ramach Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego obejmują różne przedsięwzięcia:

W planach tych znajdują się trzy duże kampanie, finansowane 
z banku światowego. Zasięg tych kampanii będzie olbrzymi. Pierw-
sza z nich to jest kampania alkoholowa, czyli „Nie prowadź pojaz-
du po spożyciu alkoholu”, druga to kampania „Pasy i foteliki dla 
dzieci” , zaś trzecia „Prędkość”. Będą tworzone mobilne miasteczka 
ruchu drogowego, dla 29 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogo-
wego w całej Polsce, które zgłosiły akces do uczestnictwa w tym 
zadaniu. 

Wymiar ekonomiczny i społeczny wypadków drogowych jest wiadomy. 
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Powyżej widać wyraźnie koszt, który ponosi całe społeczeństwo 
pozwalając na to, żeby na polskich drogach było dużo wypadków dro-
gowych. 

Inwestycje w Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego to pieniądze wy-
dane na rzecz prewencji i działań na miejscu wypadku, jak również 
włączania się w działania służące pomocy poszkodowanym w tych wy-
padkach. To jest inwestycja, która ma przynieść zmniejszenie kosztów 
społecznych i ekonomicznych wypadków drogowych. 

Ostatnią prezentację na konferencji przedstawił pan Tomasz Kula, 
wicedyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Prezentacja ta 
nawiązywała do wcześniejszych referatów, w takim zakresie w jakim 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów zajmuje się bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, w aspekcie wyposażenia dróg w urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 
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TOMASZ KULA
wicedyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów:

Od roku 2002 do 2008 w ramach europejskiego programu Con-
nect zrobiona została instalacja w trójkącie dróg Raszyn, a właściwie 
Janki, Mszczonów i Grójec, czyli na drogach krajowych nr 7, 8 i 50. Te 
odcinki dróg wyposażone zostały w 11 punktów pomiaru ruchu oraz 
tablice zmiennej treści. Znajdują się też tam stacje pogodowe, które 
monitorują warunki na drodze. 

Ten system w  roku 2009 wyposażony został w ramach programu 
ISKIP, finansowanego w ramach projektów unijnych. Dodatkowo In-
stytut Badawczy Dróg i Mostów opracował system pozwalający przy 
analizowaniu obrazu z kamery identyfikować typ samochodu, jego ko-
lor, markę oraz odczytać tablicę rejestracyjną i wprowadzić dane do 
systemu. 
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Informacje z kamer są poprzez cały system przekazywania, poprzez 
analizę obrazu, przez sieci WiFi przetransportowywane do centrum, 
które gromadzi te wszystkie informacje. 

System funkcjonuje w następujący sposób: najpierw jest akwizycja 
obrazu, kamery w sposób ciągły obserwują drogę i stale w polu widze-
nia mają samochody. Te obrazy są analizowane, a następnie dane są 
przekazywane do centrum , gdzie następuje weryfikacja, i generowanie 
raportów. 
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Co z tego otrzymujemy? Powyżej przedstawiony jest przykład dzia-
łania aplikacji. Mamy rozpoznany samochód – w tym przypadku jest 
to samochód osobowy, marki Subaru. Aplikacja pojawia się w formie 
zdjęcia z opisem, który zawiera markę, kolor samochodu, odczyt ta-
blicy rejestracyjnej oraz prędkość, z jaką porusza się dany samochód.
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W przypadku pomiaru prędkości przy pomocy fotoradaru, system 
działa w następujący sposób - kierowca zostaje uchwycony, następnie 
dane są przetransportowywane z radaru do centrum, gdzie będą odczy-
tane informacje, wygenerowane będą raporty, a następnie do uchwyco-
nego kierowcy przesłana będzie informacja. 
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Wykorzystując natomiast system ISKIP, dzięki poszczególnym bra-
mownicom i  zainstalowanym kamerom można przejść do tzw. odcin-
kowego pomiaru prędkości. Znając odległość miedzy bramami kamery 
rejestrują obraz i jeżeli są zegary, które taktują jednakowo, i na wszystkich 
bramownicach jest jednakowy czas, komputer przelicza średnią prędkość 
na odcinku. 
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Powyżej schemat działania systemu. Samochody się poruszają, kame-
ry rejestrują i od razu pojawiają się obrazy tych pojazdów. Na drugiej bra-
mownicy pojawiają się kolejny raz, i jest wskazywana prędkość każdego 
samochodu. Ten system można wyposażyć również w wagi, to zresztą 
zostało zrobione dla Inspekcji Transportu Drogowego. W takim przy-
padku od razu podany jest ciężar całkowity zestawu. Taki system może 
działać automatycznie, nie potrzeba nikogo do jego obsługi. 
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Zestawienie pokazuje jaka liczba systemów o takim odcinkowym 
pomiarze ruchu znajduje się w Europie. Na przykład w Austrii jest ich 
5, w Wielkiej Brytanii 202, we Włoszech 180, w Holandii 27. 

Coraz częściej przechodzi się na tzw. odcinkowy pomiar ruchu, 
zastępując nim fotoradary. Na nic się tu bowiem zda hamowanie przed 
kamerą. Liczy się cały czas pokonywania odcinka.

.
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Powyżej przykład odczytu z systemu, z 19 listopada 2010 r., na tra-
sie miedzy Tarczynem a Warszawą, gdzie jest droga, z ograniczeniem 
maksymalnej prędkości na pewnych odcinkach do 90km/h, ale w więk-
szości do 60km/h. Zarejestrowany samochód miał średnią prędkość 
152 km/h. A przecież nadmierna prędkość jest jedną z głównych przy-
czyn ciężkości wypadków na drogach. Szerokie wprowadzenie systemu 
może być więc skutecznym środkiem dyscyplinującym
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Powyżej przykładowe statystyki, z 24 lutego 2010, na tym samym od-
cinku drogi. 

Ponieważ coraz częściej organizuje się centra zarządzania ruchem 
na drogach, informacje, które można uzyskać z kamer mogłyby, 
w przypadku koordynacji zamierzeń między drogowcami, strażą i po-
licją, być wykorzystywane do szybkiego lokalizowania miejsc zdarzeń, 
w celu przyspieszenie całej akcji. 
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Po zakończonej prezentacji, w uzupełnieniu senator H. Woźniak 
wspomniał o uchwalonej ustawie o systemie elektronicznego pomiaru 
prędkości na drogach, czyli tzw. ustawie radarowej. Będzie ona wdra-
żana od lipca 2011 roku, z powodu długiego vacatio legis, ale również 
z powodu dużego wysiłku, żeby przygotować cały ten system. Ustawa 
wiele uporządkuje, bo dokona się również w ramach przygotowań do 
jej wprowadzenia przeglądu oznakowania dróg. Można spodziewać się 
bardzo dużego efektu tych działań. W krajach, które mimo dobrej 
dyscypliny społecznej wciąż miały problemy z dużą liczbą wypadków, 
wdrożenie tego mechanizmu choćby we Włoszech czy Francji, gdzie 
dodatkowo jest świetnie rozbudowana sieć dróg i autostrad, obniżono 
liczbę wypadków o około 30% po wdrożeniu całego systemu fotora-
darowego. 

W ostatniej części konferencji zaproszeni goście mieli możliwość 
zadawania pytań i zgłaszania wniosków. 
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ST. BRYG. HENRYK CEGIEŁKA – Zachodniopomorski Ko-
mendant Wojewódzki PSP poruszył sprawę ubezpieczeń. Anachroni-
zmem wydaje się zapis art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
który mówi, że zakłady ubezpieczeń są zobowiązane przekazywać 10% 
swoich wpływów od ubezpieczeń od ognia na cele ochrony p. poż. Ale 
w wielu przypadkach nie wykupuje się ubezpieczenia od ognia, a jedynie 
obowiązkowe dla posiadaczy samochodów OC. Gdyby więc powiązać 
system dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, które 
bardzo często biorą udział w akcjach ratowniczych na drodze właśnie 
z użytkownikami dróg, to można by uzyskać większe środki pozwalające 
na prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego.

KS. JANUSZ KULAK –Prezes OSP Niepokalanów, zwrócił się 
z wnioskiem o przyjrzenie się możliwości wprowadzenia obowiązko-
wego badania tzw. kurzej ślepoty dla kierowców. Tego dziś w przepi-
sach nie ma, a wielu kierowców ma problemy z widzeniem w nocy. 
Ks. Janusz Kulak poruszył również problem współpracy pomiędzy 
pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną, jednostkami OSP i WSKR 
(Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratunkowej). Na przykła-
dzie działalności własnej jednostki OSP wykazał, że pomimo podpisa-
nych porozumień i  możliwości dysponowania strażaków ochotników 
do pomocy pogotowiu, w rzeczywistości w zasadzie w polu niższego 
działania, zwłaszcza jeśli chodzi o dyspozytorów powiatowych, to nie 
funkcjonuje. 

W odpowiedzi senator H. Woźniak wspomniał o konferencji, która 
odbyła się wiosną wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób 
Niepełnosprawnych. W czasie tej konferencji zastanawiano się nad 
przygotowaniem takiej właśnie procedury, która by monitorowała spa-
dek sprawności psychofizycznej osób wraz z upływem czasu. Z drugiej 
jednak strony statystyki pokazują, że sprawcami wypadków, zwłaszcza 
tych ze skutkiem szczególnie tragicznym są ludzie młodzi, a nie osoby 
starsze. Parlamentarzyści dostrzegając jednak w tym istotny problem, 
zainspirowali pewne prace nad tym, by wprowadzić do przepisów zapis 
dotyczący nakazu badań i uzyskania zaświadczenia przez osoby starsze. 
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STANISŁAW MIKULAK – członek Prezydium ZG ZOSP 
w Olsztynie, zwrócił uwagę na dwa zakresy działalności na rzecz bez-
pieczeństwa, czyli prewencję z jednej strony i zwalczanie skutków 
negatywnych, - z drugiej. W działaniach prewencyjnych wskazał, iż 
możliwości techniczne mogłyby wymusić na przekraczającym czy na-
ruszającym przepisy prawidłowe zachowanie się. Ale też zwrócił uwa-
gę, że w  propagandowej prewencji konieczne jest odejście od systemu 
kampanijnego, od akcji do akcji, na rzecz konsekwentnych działań 
ciągłych, to jest uporczywego oddziaływania na psychikę człowieka 
w ten sam sposób. Natomiast w przypadku zwalczania skutków, czyli 
działań ratowniczych, to trzeba powiedzieć, że szuka się rezerw. Re-
zerwy w tych podstawowych służbach ratowniczych jakimi jest PSP, 
są na wyczerpaniu, bo i wyposażenie już jest dobre i kwestia ludzi jest 
rozwiązana. Rezerwy są w Ochotniczych Strażach Pożarnych i w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, być może nawet w jednost-
kach wsparcia tego systemu. Nie ma innej rezerwy w tej chwili, tylko 
w tej sile ratowniczej, społecznej. To oczywiście wiąże się z kosztami, 
z tym, że koszty utrzymania OSP nie są duże. To jest kwestia zakupu 
samochodu na przykład raz na 30 lat, czy na 20 lat, a koszty utrzymania 
bieżące OSP wyposażonej powiedzmy w dobry samochód ratowniczo-
-gaśniczy na terenie chociażby województwa warmińsko-mazurskiego 
wahają się na jedną OSP w granicach 25 tysięcy zł rocznie. Wydatki na 
Ochotnicze Straże Pożarne w woj. warmińsko-mazurskim w stosun-
ku do innych wydatków to 0,5% budżetów gmin. W przypadku tych 
lepszych przekraczają 1% - 2%. Oczywiście pomijając zakupy przy 
wsparciu z Unii, bo są to środki oczywiście zwracane. Stąd właśnie ta 
rezerwa tkwi w Ochotniczych Strażach Pożarnych, tkwi w ludziach, 
tkwi w sprzęcie, i tkwi w ogóle w systemie. Dlatego trzeba zwiększyć 
ilość OSP w Krajowym Systemie i trzeba zmienić podejście do niego. 
Stąd duża rola komendantów i dowódców PSP do bardzo racjonalnego 
przeanalizowania systemu, rozmieszczenia jednostek i wskazania tych, 
które w szybkim czasie mogą wejść do systemu. Drugą rezerwą jest 
sama sprawa organizacji. To słynna triada, która decyduje o działaniu, 
czyli człowiek, wyposażenie, organizacja. Wiadomo, że w terenie róż-
nie bywa i z alarmowaniem, i z dysponowaniem, i z dojazdem, i z goto-
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wością bojową. Czyli w  sferze organizacyjnej jest rezerwa, ale główna 
rezerwa jest w Ochotniczych Strażach Pożarnych. I musi zwyciężyć 
przekonanie, że jeżeli ma być poprawa w zakresie zwalczania skutków 
to musi nastąpić zwiększenie środków na ten cel. Bo inne te działania 
nie są takie drogie. 

MIROSŁAW STAWICKI – Komendant Gminny OSP w Złocień-
cu, poruszył temat kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).

W lutym 2010 r. roku została zakończona recertyfikacja, od tego 
momentu wchodzi system 66-godzinny. W związku z tym po 3 la-
tach strażak ponownie będzie musiał iść na 66 godzin szkolenia. Jeżeli 
strażak pracuje w straży 3 lata i bierze udział w akcjach ratowniczych 
czy w ratownictwie drogowym, to przecież ma nie tylko wiedzę, ale 
i praktykę. W związku z tym zasadniejsza była jednak recertyfikacja, 
i być może powinna ona wrócić. Następna sprawa dotyczy kursów 
kpp. W kraju jest dużo programów nieodpłatnych do szkolenia kpp, 
ale jeśli strażak ochotnik jest bezrobotny, to nie może nieodpłatnie 
w takim kursie uczestniczyć. Warto by więc pomyśleć, co zrobić, aby 
takie programy były nieodpłatne dla wszystkich . To poprawi z pewno-
ścią statystykę i fachowość ludzi. Bo wtedy i gmina nie będzie płaciła, 
i większa liczba ludzi zostanie przeszkolona. 

Kolejną sprawą jest 0,5% na zarządzanie kryzysowe. Ustawa, która 
wprowadza taki zapis to bardzo dobra ustawa, ale nie pozwala gminom 
tych pieniędzy dowolnie wydawać. Są środki na zarządzanie kryzysowe, 
ale zarządzanie kryzysowe to również straże pożarne, które można za 
te pieniądze doposażyć. W zależności od budżetu danej gminy, bo jed-
na może dysponować kwotą 100 tysięcy, inna może mieć 300 tysięcy. 
I te pieniądze mogłyby być wydane na ochronę przeciwpożarową, jed-
nak w tym momencie gminy mają ręce związane. Może wiec należałoby 
to w jakimś sensie rozszerzyć, dać większe możliwości. 

W odpowiedzi sen. Zbigniew Meres wskazał, że choć dobrze, że 
wszedł w życie taki przepis, to dotyczy on likwidacji skutków. Nie 
można poza organem stanowiącym mówić, na co wydaje się środki. 
Organ stanowiący, na wniosek organu wykonawczego podejmuje takie 
decyzje i tylko w tych kwestiach, które są związane ze zdarzeniami. 
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I tak należy tak to komentować. Intencja jest taka, że ten procent jest, 
ale nie obowiązku jego wydania. Nie należy tego tak rozumieć, że to 
musi być wydane, nie ma konieczności wydania. 

W uzupełnieniu wyjaśnień na zgłoszony wniosek Gen. Leśniakie-
wicz wyjaśnił, ze w chwili obecnej nie ma obowiązku przechodzenia 
kolejnego kursu kpp, jeżeli kurs raz był odbyty. Recertyfikacja jest 
zgodnie z przyjętymi zasadami raz na trzy lata, ale nie ma wymogu 
przechodzenia kolejnego szkolenia w tym zakresie. Przygotować się 
trzeba jedynie do recertyfikacji, bo ona wymaga sprawdzenia kompe-
tencji. Ale to wcale nie oznacza, że trzeba iść kolejny raz na kurs. 

DARIUSZ TARTARA – Komendant Gminny OSP z Teresina, 
W nawiązaniu do tematu przeprowadzania szkoleń dodał, iż dobrze 
by było gdyby udało się zobligować pracodawców do zwalniania stra-
żaków ochotników zarówno na szkolenia, jak i na akcje ratunkowe. 
Pomimo obowiązujących przepisów dziś to tak nie działa. Stąd ukłon 
w stronę ustawodawcy, żeby coś z tym zrobić, żeby pracodawca miał 
dzięki temu, że ma u siebie ochotnika, chociażby jakieś profity, czy 
w zniżkach, czy w ubezpieczeniu, czy też w innej formie. 

Podsumowując konferencję senator Henryk Woźniak poinformo-
wał zebranych, że w sytuacjach, kiedy jest wątpliwość dotycząca kon-
kretnej kwestii, istnieją różne kanały komunikacji, jak choćby biuro 
zarządu OSP czy Komenda Główna, i można wiele spraw wyjaśnić 
w drodze bezpośredniego kontaktu. 

W trakcie konferencji poruszonych zostało wiele istotnych spraw 
z obszaru związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ze 
współdziałaniem ratownictwa w tym obszarze. Mowa była o środkach 
technicznych, gdzie jest wiele jeszcze do zrobienia. Większość zaku-
pów o charakterze inwestycyjnym była możliwa z programów unij-
nych, ale te pieniądze powoli się wyczerpują. Wprawdzie do 2013 roku 
będzie się jeszcze wydawać środki unijne, ale one są de facto już po-
dzielone, zwłaszcza podzielone na poziomie krajowym w programach 
operacyjnych. Trwają przygotowania do uzgodnienia budżetu na okres 
2014 – 2020 i trzeba być na to już dzisiaj przygotowywanym, bo tak 
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naprawdę w następnych latach będzie się wydawać to, co zaprogramo-
wane zostało do tej pory. Trzeba myśleć, co zrobić z tych pieniędzy po 
roku 2014 i być tak naprawdę już przygotowanym w 2013 roku, żeby 
się odpowiednio doposażyć, wyposażyć. 

Poruszony był również temat szkoleń. Szkolenia – rzecz normalna, 
przez całe życie należy się szkolić, do ostatnich dni trzeba doskonalić 
umiejętności i współdziałanie między poszczególnymi strukturami. 
Ważne, żeby te procesy się zazębiały, żeby integrować współdziałanie 
strażaków ochotników, strażaków zawodowych, którzy są w rzeczy sa-
mej takim kręgosłupem tego systemu ratownictwa. 

Przedstawiono statystyki z 2010 r. Potwierdzają, że wszystkie działania 
idą naprawdę w dobrą stronę, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. 

Mówiąc o życiu ludzkim i mówiąc o wielkich pieniądzach, trzeba 
pamiętać, że skutki wypadków śmiertelnych to są miliardy złotych, 
liczy się że każda ofiara to strata miliona złotych. Jeżeli przyjąć te 5 
tysięcy osób ze statystyk, to trzeba do tego doliczyć około 1000 osób, 
które umierają w ciągu kilku dni w następstwie wypadków, a trzeba do 
tego doliczyć jeszcze inne skutki wypadków drogowych. 

21 listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków 
Drogowych. Trzeba budować świadomość w tym zakresie, trzeba 
robić kampanie, bo każde działanie zawsze trochę zmniejsza liczbę 
wypadków. Dlatego trzeba od czasu do czasu w sposób być może 
szokowy przypominać o bezpieczeństwie, żeby nas samych pobudzić. 
I pamiętać o całym obszarze budowania świadomości bezpiecznego 
uczestniczenia w ruchu drogowym już od najmłodszych lat, chociażby 
poprzez tworzenie mobilnych miasteczek ruchu drogowego, poprzez 
akcje edukacyjne, konferencję na temat wychowania dla bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

Na koniec senator Zbigniew Meres podziękował wszystkim uczest-
nikom konferencji za przybycie, za aktywny w niej udział i wyraził 
nadzieję, że prezentacje i wypowiedzi przyczynią się do lepszego zro-
zumienia przez parlamentarzystów jak ważna jest ta dziedzina i jak 
warto dla niej pracować. 



▬ 120 ▬

Zeszyty zespołów senackich

1. „Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa 
era pomyślności kolei żelaznych?” – materiały z konferencji 20 
listopada 2009 r. 

2. „Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożar-
nych” – materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r.

3. „Bezpieczeństwo w górnictwie” – materiały z konferencji 
1 grudnia 2009 r.

4. „Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samo-
rządowych” – materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r.

5. „Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP” – mate-
riały z konferencji 15 grudnia 2009 r. 

6. „Ochrona środowiska a inwestycje strukturalne” – materiały 
z konferencji 14 grudnia 2009 r.

7. „Samorząd przyjazny seniorom” – materiały z konferencji 5 li-
stopada 2010 r.

8. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna 
i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na 
konferencję 2 czerwca 2011 r. ) 

9.  „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna 
i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na 
konferencję 2 czerwca 2011 r. ) – wydanie II

10. „Rozwój ratownictwa drogowego” materiały z konferencji 24 li-
stopada 2010 r.


