Warszawa, dnia 6 maja 2015 r.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków.

W dniu 6 maja 2015 r. o godzinie 12.00 w sali 182 w gmachu Senatu odbyło
się posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków.
Posiedzenie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości oraz członków Zespołu
przez przewodniczącego – pana senatora Zbigniewa Meresa.
Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo i ochrona ludności.
Zebrani dyskutowali o potrzebie zmodernizowania i unowocześnienia Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego oraz o współdziałaniu wszystkich jednostek ratowniczych w kraju.
Jako pierwszy głos zabrał pan minister Stanisław Rakoczy, który zwrócił uwagę
na potrzebę zwiększenia szkoleń i tworzenia bazy – zaplecza dla działalności jednostek
KSRG.
Następnie swoje stanowisko zaprezentował Pan generał brygadier Wiesław
Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Wystąpienie dotyczyło
założeń do ustawy o ochronie ludności.
Zarówno pan minister Rakoczy jak i generał Leśniakiewicz nawiązali do rozszerzenia
zadań służb ratowniczych, do których należeć miałoby niesienie pomocy humanitarnej
rozumianej jako możliwość zapewnienia ludności podstawowych warunków przetrwania
w
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wprowadzenie postulatów w życie jest unowocześnienie obrony cywilnej kraju.
Zebrani dyskutowali o wykorzystaniu istniejących zasobów państwa włączając
społeczne organizacje ratownicze oraz ochotnicze straże pożarne.
Pan generał Leśniakiewicz przekonywał jak ważną rolę w ochronie życia, zdrowia,
środowiska i mienia odgrywa wspólna praca krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
systemu powiadamiania ratunkowego i państwowego ratownictwa medycznego.
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o konieczności wzmocnienia materialnego w tworzeniu nowoczesnej bazy magazynów
obrony cywilnej. Wyposażenie znajdujące się w polskich magazynach obronnych nie
nadaje się do zapewnienia ochrony ludności cywilnej, nawet przez wykwalifikowane
jednostki.
Pan generał wspomniał również o KSRG i PSP wspieranych przez cztery tysiące
jednostek OSP,GOPR i TOPR. Generał przekonywał jak ważne jest aby założenia były
jasno sprecyzowane, a podmioty decyzyjne w kwestiach ratownictwa posiadały również
wykwalifikowane jednostki poruszające się w sferze działań humanitarnych czyli
zapewniających podstawowe warunki do przetrwania ludności.
Pan generał Wiesław Leśniakiewicz wspomniał również o przygotowaniu
jednolitego systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności w czasie wojny. Wówczas
ochotnicy i inne organizacje pozarządowe zaangażowani zostają w ten sposób co strażacy.
Pan generał podkreślił również, że w czasie wojny organizacje społeczne powinny
realizować zadania z zakresu ochrony ludności po podpisaniu właściwej umowy
z Państwową Strażą Pożarną. Niezbędne jest wówczas posiadanie przeszkolonych jednostek
oraz odpowiedniego sprzętu gaśniczego.

