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Dnia 13 lutego 2019 r odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków  

z udziałem nadbrygadiera Marka Jasińskiego, zastępcy Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej, nadbrygadiera dr hab. inż. Pawła Kępki, rektora, komendanta Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej oraz pana Andrzeja Świderka, dyrektora Departamentu Ochrony 

Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Rektor SGSP Paweł Kępka przedstawił uczestnikom posiedzenia aktualne informacje na 

temat działalności szkoły pożarniczej. Uczelnia kształci na tzw. kierunku mundurowym 

przyszłych dowódców jednostek straży pożarnej oraz na kierunku cywilnym – inżynierów 

bezpieczeństwa cywilnego. Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej 

Straży Pożarnej, należy uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 

żywiołowych oraz w likwidacji miejscowych zagrożeń. Praktyczne doskonalenie umiejętności 

pożarniczych odbywa się na poligonie położonym w okolicy Nowego Dworu 

Mazowieckiego. W warszawskiej siedzibie uczelni wybudowano tzw. pokoje ogniowe, w 

których dzieci odbywają praktyczne zajęcia zwalczania pożaru w domu. Rektor 

poinformował, że do tej pory w zajęciach tych uczestniczyło ok. 20 tys. uczniów.  

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Marek 

Jasiński przedstawił uczestnikom posiedzenia dane statystyczne obrazujące poczynione  

w 2018 roku nakłady finansowe na jednostki Państwowej Straży Pożarnej.  

Dyrektor Andrzej Świderek poinformował uczestników posiedzenia, że w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone są prace nad projektami ustaw 

regulujących walkę z zagrożeniami radiologicznymi i biologicznymi. W resorcie opracowano 

też wspólnie z Komendą Główną PSP wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 

harcerskich obozów namiotowych. Nadto, po serii pożarów na składowiskach odpadów 

znowelizowano ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nowelizacja wprowadzona 

ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz.U. z 2018 r., poz. 1592) nakłada w art. 14 na posiadacza odpadów obowiązek złożenia 

wniosku do 5 września 2019 r. o zmianę posiadanych decyzji tj. zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub 

przetwarzanie, w przeciwnym wypadku powyższe decyzje w zakresie określenia wymagań 

dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów wygasną. 

 

(BSS - P.B.) 


