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Sprawozdanie z działalności w 2012 roku
Senackiego Zespołu Strażaków

Senacki Zespół Strażaków został utworzony 21 grudnia 2011 roku, w celu dbania
o sprawy bezpieczeństwa pożarowego Państwa sprawowanego przez państwowe służby
ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe - Ochotnicze Straże Pożarne,
ustawicznego rozpoznawania i oceniania potrzeb w przedmiocie inicjatyw legislacyjnych
regulujących status funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz współpracowania z zarządami Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych, odpowiednimi strukturami rządu, Narodowego Funduszu
Ochrony
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Zespół zorganizował 11 grudnia 2012 r. konferencję pt. „Standardy działania służb
publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych”. Przedstawiono statystykę wypadków
drogowych, uwzględniając ich przyczyny, skutki i miejsce występowania. Przedstawiciel
Ministerstwa Zdrowia zaprezentował zasady działania Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, zarówno w odniesieniu do baz, sprzętu i potencjału ludzkiego, jak również
budżetu, którym dysponuje. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przedstawił dane
dotyczące rozmieszenia baz lotniczych oraz udziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w wypadkach komunikacyjnych. Przedstawił też standardy wykonywania operacji według
przepisów IFR tj. w warunkach ograniczonej widoczności – standardy lotów wg przyrządów.
Podkreślił istotę kształcenia nowych kadr oraz konieczność dokształcania pilotów już
zatrudnionych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprezentował działania
Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego, wykazując znaczenie udziału ratownictwa
medycznego, technicznego, chemicznego i ekologicznego w likwidowaniu skutków zdarzeń.
Podkreślił istotę zachowywania czasowego gradientu dojazdów do zdarzeń. Dyrektor Szpitala
w Dąbrowie Górniczej z kolei zaprezentował na przykładzie własnej placówki działalność

Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i ich zaangażowanie w udzielanie pomocy
poszkodowanym w wypadkach. W czasie konferencji wielokrotnie podkreślano potrzebę
wykorzystania maksymalnej liczby zasobów ratowniczych w zaistniałych zdarzeniach.
Wskazywano również na liczne problemy związane z działalnością Centrów Powiadamiania
Ratowniczego. Za oczywistą uznano konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Państwową i
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz potrzebę rozwoju – zarówno sprzętowego jak i w odniesieniu
do potencjału ludzkiego obu organizacji.
Członkowie Zespołu utrzymywali kontakty z terenowymi jednostkami straży pożarnych,
uczestniczyli w spotkaniach i wizytacjach w terenie. Zespół monitorował też funkcjonowanie
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przewodniczący
Senackiego Zespołu Strażaków
Zbigniew Meres

