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Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie
Oddajemy w Wasze ręce trzeci tom „Analiz strategicznych Florian 2050”. Wszystkie
powstały we współpracy z wybitnymi naukowcami, samorządowcami oraz działaczami
strażackimi. Przedstawiliśmy w nich pracę Związku w okresie minionych 100 lat. Związku, który starał się budować bezpieczny dom w dobrych i złych czasach. Im trudniejsze
one były, tym bardziej nasza odpowiedzialna aktywność okazywała się potrzebna, a nawet
niezbędna. Poza diagnozą zaproponowaliśmy konkretne rekomendacje na przyszłość.
W tomie 1 pokazaliśmy nasze źródła, historię i dzień dzisiejszy. Podstawą dobrej diagnozy są doświadczenia oraz aktualna analiza. Potrzebne są więc wnioski na przyszłość,
a w ślad za nimi planowane rozwiązania. W czasach tak dramatycznych dylematów cywilizacyjnych tym bardziej musimy budować trwałe filary naszego bezpieczeństwa. Pragniemy, aby nasza strategia składała się z konkretnych, mierzalnych celów i zadań. Kluczem
tej strategii jest szeroka społeczna dyskusja i udział w niej wszystkich zainteresowanych.
Na początku drogi określiliśmy najważniejszy parametry naszego bezpieczeństwa.
Po pierwsze – czas reakcji 5 minut. Po drugie – wszystkie OSP w KSRG. Po trzecie –
system oparty na trzech filarach: ochotnikach, samorządowcach i państwie. To unikalny
system i gwarancja naszego bezpieczeństwa. W pełni akceptuje to społeczeństwo. Strażacy
są na najwyższym miejscu w rankingu zaufania.
W tomie 2 ukazujemy bogactwo przemyśleń i rekomendacji. Autorzy dzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy akcentują wagę wielkiej pasji ratowania życia, która
łączy tę wspaniałą strażacką rodzinę. Właśnie ona: być ochotnikiem, ratownikiem z własnej woli to największy skarb lokalnych społeczności i wielki kapitał społeczny. Nie wolno
go zmarnować.
Kontynuujemy strategiczne rozważania w tomie 3. W czasie pandemii jakże mocno
brzmią słowa o odpowiedzialności. Za życie i zdrowie innych. To wielki dzwon dla rządzących, ale i dla nas wszystkich. Potrzebna jest rozwaga i roztropność. Rządzący mają swoje
zadania, a samorząd i społeczności lokalne swoje. Na każdą złotówkę wydaną na bezpieczeństwo poprzez wspieranie OSP przez państwo cztery wydaje samorząd. Strażacy są
podstawą tego bezpieczeństwa. Tych zawodowych jest ponad 30 tys., ochotników 700 tys.
(bezpośrednio uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych ponad 200 tys.). Strażacy ochotnicy na wiejskich terenach najczęściej są pierwszymi przy poszkodowanych.
Zapewniają pomoc do czasu przyjazdu innych służb, w tym PSP. Ale jako społeczeństwo
wspieramy i jednych, i drugich. Wszyscy są nam bardzo potrzebni, bo siła drzemie w jedności.
Siła ruchu strażackiego to z jednej strony samorządność i samodzielność ochotniczego pożarnictwa. Z drugiej − współpraca ze strażakami PSP. Dzisiaj wielu obecnych i byłych funkcjonariuszy pomaga nam w przygotowywaniu wspólnej strategii. Wspieramy się
w rozwiązywaniu problemów. Umacniamy zaufanie. Ono jest najcenniejsze.
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U zarania naszego ruchu bliska współpraca Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego łączyła mądrość serca i profesjonalizm fachowców. Razem tworzyliśmy nowe OSP
i razem organizowaliśmy kursy i szkolenia. Razem tworzymy także system ochrony przeciwpożarowej, który dobrze się sprawdza. Szczycimy się najwyższym społecznym zaufaniem. To nas zobowiązuje. Zobowiązuje ratowników z OSP i PSP, samorząd, ale i struktury państwa. Trzeba wspierać, a nie przeszkadzać.
Wszyscy musimy dbać o tych, którzy codziennie troszczą się o nasze bezpieczeństwo –
od pielęgniarek poprzez lekarzy po strażaków. Pomagajmy więc strażakom. Przedkładamy
ważne pomysły w działalności strażackiej służby na przyszłość, chociaż czas pandemii
uzmysławia nam, że już dziś wychodzimy poza horyzont dotychczasowych doświadczeń.
Takim pomysłem jest strażak-ratownik first responder, który może udzielić pomocy, zanim przyjedzie straż czy pogotowie. Równie istotne jest szersze spojrzenie budowane
w ramach europejskiej rodziny. Uczestniczymy w wielu europejskich projektach. Współpracujemy ze strażakami innych krajów w ramach CTIF.
Ważne jest dzisiaj dostrzeżenie wielkich cywilizacyjnych zagrożeń: od braku czystego
powietrza, zagrożenia klimatycznego do pandemii i chorób związanych ze stresem czy
traumą. I dostrzeżenie możliwego własnego wkładu na rzecz poprawy sytuacji.
W tym roku świętujemy 100-lecie naszego Związku. Minione lata pokazały, że silny
strażacki Związek to najlepsza gwarancja naszej podmiotowości. Nasz Związek to nie tylko
Rycerze Floriana idący w ogień, by ratować życie. To nade wszystko wielkie wartości, których jesteśmy depozytariuszami. Dzięki tym wartościom jako społecznicy podejmujemy się
nowych wyzwań. Dyktuje je nam współczesny, pandemiczny świat. I w tym świecie dzięki
wieloletniej służbie oraz zdobytym doświadczeniom jesteśmy skuteczniejsi i pomocni.
Początek XX w. łączył brać strażacką w walce z ogniem. Koniec wieku to zderzanie się
z wieloma zagrożeniami, często związanymi z procesami cywilizacyjnymi. Od wypadków
komunikacyjnych po zagrożenia chemiczne. Wiek XXI pokazał kruchość naszego bezpieczeństwa w dotychczasowym kształcie. Uzmysłowił, że obok działalności ratowniczej jeszcze
bardziej potrzebna jest pomoc humanitarna. Niektórzy chcą upaństwowić społeczny ruch
– to droga ku przepaści. Nie idźmy drogą czasów stalinowskich. Ojczyźnie dziś potrzebne są wszystkie OSP, w każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Liczy się coraz bardziej
to, czy obok nas, blisko mieszka strażak ochotnik, wolontariusz przeszkolony w udzielaniu
wszelkiej pomocy. Z własnej, nieprzymuszonej woli gotowy pomóc natychmiast w każdej
sprawie. Ratuje przy wypadku, ale gdy trzeba, może przynieść wodę i kupić chleb. Dowieźć
lekarstwa schorowanej osobie. Bo ta właśnie pomoc może być na wagę życia. To prawdziwe
wyzwanie dla strażackiego ruchu ochotniczego. Samorządnego i samodzielnego.
Przed ruchem ochotniczym wielkie zadanie. Myślimy, jak zapobiec dramatowi milionów w obliczu kolejnych groźnych niewiadomych. Prognozujemy możliwe zagrożenia
w obszarze ratowniczym. To dobrze. Ale równie ważne, a może najważniejsze to pomyśleć
o wielkiej misji pozyskania tysięcy ochotników dla idei społecznej pomocy humanitarnej.
Nikogo nie zrazić, a zachęcić nowych. Ważne są doświadczenia krajowe. Równie istotne doświadczenia unijne, w tym istniejącego od 2001 r. Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności. Pisze o tym w naszym opracowaniu wieloletni komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej, wiceprezes Związku OSP RP gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz.
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Budujemy społeczeństwo obywatelskiej solidarności i subsydiarności. Społeczeństwo
nowych technologii, ale i ludzkiego zaangażowania. Szczególnie społecznego. Każdy, kto
może pomóc nam przetrwać tak trudny czas, wymaga szacunku i wsparcia. Dlatego ze
wspaniałych wypowiedzi ekspertów i działaczy na łamach trzech tomów wyłania się przekonanie o tym, że wszyscy musimy współpracować. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Szczególnie strażacy ochotnicy. Każdy, a może zwłaszcza ci z najmniejszej nawet miejscowości.
Każdy z dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, seniorzy, strażaccy weterani.
Razem tworzymy świat bezpieczniejszy, wspólne dziedzictwo kulturowe. Ratujemy życie,
ale i organizujemy izby pamięci, piszemy kroniki, zakładamy orkiestry i zespoły artystyczne. Tworzymy lepszy świat naszej cywilizacji.
Trzy tomy „Analiz strategicznych” to ważna lektura dla wszystkich. To owoc naszych
strażackich serc i odpowiedzialności, jest spoiwem wielu ważnych treści. Niechaj zagoszczą w naszych domach. Dziękuję autorom i redakcji, ekspertom, strażakom, samorządowcom, przyjaciołom naszego ruchu za twórczą aktywność. Razem umacniajmy naszą
wspólnotę.
Zachęcam wszystkich do współpracy. Zapraszam serdecznie do lektury.
Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP

15

Wprowadzenie
Nasza odpowiedzialność
Kruchość naszej cywilizacji, naszego życia jest wołaniem o roztropność i odpowiedzialność wszystkich. Odnosi się to dzisiaj, w swoistym stanie wojny, zwłaszcza do służb
ratujących życie i zdrowie. Każdy z nas z imienia i nazwiska zapisuje się w historii budowy,
umacniania i ratowania rodzinnego i ojczyźnianego domu, naszego wątłego bezpieczeństwa. Strażacy swoją służbą zaskarbili sobie najwyższe zaufanie. Zawsze byli i są wsparciem
na dobre i trudne czasy. A jutro? Nadal każdy dzień jest niczym wojna. Musimy być odpowiedzialni. Bo stawka jest najwyższa: nasze bezpieczeństwo, życie i zdrowie. Budujemy
nasz bezpieczniejszy dom, a nie podkładamy bomby – one mogą wybuchnąć. I nie czas
na eksperymenty. Gdy wokół jest zagrożenie, od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP) oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wszyscy
oczekują, że dzisiejszymi działaniami nie zawiedziemy. Nie złamiemy strażackiej przysięgi
składanej na sztandar − symbol honoru, godności i męstwa. Dumnie kontynuujemy dzieło strażackich pokoleń. Dlatego pracując nad strategią Związku, czyli rozwojem i umacnianiem OSP, a faktycznie nad dalszym budowaniem naszego bezpieczeństwa, zaprosiliśmy do otwartej, transparentnej rozmowy nie tylko strażaków ochotników, ludzi nauki,
ale także tych, z którymi pracujemy na co dzień: samorządowców i funkcjonariuszy PSP.
To miara naszej odpowiedzialności.
Wiek doświadczeń jednolitego ruchu strażackiego
Od 100 lat Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP skupia w swych szeregach Rycerzy św. Floriana – ofiarną brać strażacką. W dniach 8-9 września 1921 r. odbył się pierwszy ogólnopaństwowy zjazd ochotniczego pożarnictwa, wzięło w nim udział 3690 reprezentantów OSP z całego kraju. Rok 2021 jest więc rokiem wielkiego jubileuszu: 100-lecia
powstania jednolitego Związku. Za nami wiele pokoleń, miliony osób, których łączyły
strażackie sztandary. Widniejące na nich hasła – „W jedności siła”, „Bogu na chwalę, ludziom na pożytek”, „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
– ujmują istotę strażackiego powołania. Do zjednoczenia po odzyskaniu niepodległości
doprowadzili ówcześni liderzy, na czele z Bolesławem Chomiczem, który w każdej sytuacji niezłomnie walczył o silny samorządny ruch ochotniczy. Związek zaprezentował to
obszernie w albumie wydanym w 2018 r., na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości1. Komisja Historyczna ZG ZOSP RP zainicjowała kolejne pozycje wydawnicze2.
Pracując nad strategią Florian 2050, nie zapominamy o minionych doświadczeniach ani
o historycznym dorobku. Historia, diagnoza dnia dzisiejszego oraz propozycje programowe na przyszłość to istota naszych prac nad strategią. To dobra podstawa do dalszej
ogólnozwiązkowej dyskusji prowadzącej do przyjęcia strategii Florian 2050.

1
2

W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, praca zbiorowa pod red. dr. M. Zalewskiego, Warszawa 2018.
W roku jubileuszowym trwają prace nad „Słownikiem biograficznym polskich strażaków” oraz monografią Związku.
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Samorządność i samodzielność – źródłem siły ochotniczego strażactwa
Siłą ruchu ochotniczego była i jest jego samorządność oraz samodzielność. Sprzyjało
to rozwojowi organizacyjnemu i programowemu. Władze państwowe nie zawsze to akceptowały. Historia była więc świadkiem z jednej strony budowania filarów demokratycznego
ochotniczego ruchu strażackiego (Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski są symbolami
tego procesu), z drugiej zaś niszczenia jego samorządności i upaństwawiania go w duchu
jednej grupy rządzącej. Tak było po 1926 r. i po II wojnie światowej. W latach 50. XX w.,
po zlikwidowaniu Związku Straży Pożarnych RP3, gdy na czele Komendy Głównej Straży
Pożarnych stał komendant Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO), lansowano tezę, że ochotnicy są przedłużeniem ramienia ORMO. Jedność tych formacji miała
być gwarantem skuteczności ochrony przeciwpożarowej i tzw. jedności ideowej ruchu.
W istocie oznaczała likwidację samorządnego, samodzielnego ruchu ochotniczego i osłabienie bezpieczeństwa. Nakazy z góry, represyjna propaganda, dzielenie na lepszych
i gorszych nie pomagają w społecznej aktywności, poświęcaniu czasu prywatnego i rodzinnego na rzecz ogółu. Tamte czasy minęły, ale próby osłabiania samorządnego ruchu
ochotniczego pojawiały się wielokrotnie. Zapomina się, że nasze bezpieczeństwo zależy
także od silnego, zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Samorządność, demokratyczny ład, idea solidarności, subsydiarności, pomocniczości są fundamentem naszego
domu – naszej Ojczyzny. W jedności, wokół tych zasad, nasza siła. Tak chciał Bolesław
Chomicz, budując 100 lat temu jedność strażacką w odrodzonym kraju. Sprawdza się to
dzisiaj. Historia pokazuje strażackie męstwo i wartości. To przesłanie na przyszłość. Dzisiejsza rzeczywistość uczy czegoś więcej – pokory. Widzimy kruchość naszej cywilizacji,
a zarazem potrzebę jeszcze większej odpowiedzialności wszystkich. Ważne, aby praca była
transparentna, oparta na prawdzie, dobru i sprawiedliwości oraz idei partycypacji społecznej. Jak mówił 25 grudnia 2020 r. papież Franciszek, wszyscy znajdujemy się w tej
samej łodzi. Potrzeba nam braterstwa, solidarności4.
Społeczne zaufanie zobowiązuje
Związek OSP RP jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Wykonuje zadania o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, wspiera
różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach
pożarnych. Swoją pracą i poświęceniem strażacy zasłużyli sobie na najwyższe społeczne
zaufanie. To zaufanie zobowiązuje na równi ich i społeczeństwo. I dlatego mamy jako ich

3

4

ZSP RP rozwiązano na mocy decyzji Rady Ministrów z 24 października 1949 r. Ogłoszono ją dopiero 18 lutego 1950 r., wraz z ustawą o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji przyjętej przez Sejm RP 4 lutego 1950 r.
(Dz.U. z 1950 r. nr 6, poz. 51 i 56).
Bożonarodzeniowe orędzie „Urbi et orbi” papieża Franciszka, 25 grudnia 2020 r. | Francis http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/urbi/documents/papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html
(dostęp: 27.12.2020).
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Związek obowiązek walczyć o ich prawa i wsparcie dalszego rozwoju ruchu. W różnorodny sposób wyrażamy swoje wnioski i opinie dotyczące ochotniczego ruchu strażackiego, a tym samym i naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj coraz bardziej zauważamy problem
adekwatności działań zorganizowanego społeczeństwa na rzecz ochotników. Inicjatywy
dodatku do strażackich emerytur to tylko jeden z przykładów.
Najważniejsze: bezpieczeństwo zdrowotne
Wielka cywilizacyjna zmiana dokonuje się na naszych oczach. Widzimy na przykładzie
pandemii dramatyczność rozwoju świata, ogromne perturbacje gospodarcze i społeczne
praktycznie na całym globie. Zauważamy jednocześnie na niespotykaną dotychczas skalę
potrzebę gotowości do profesjonalnej pomocy ludziom. Potrzebni są jak zawsze strażacy
ochotnicy. Rok 2020 dosadnie to pokazał. Pandemia poszerzyła po prostu naszą odpowiedzialność, tym razem w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego. Wszystkim uzmysłowiła,
jak ważna jest troska o nasze zdrowie i jak cenne są zorganizowane OSP i ich Związek.
Bezpieczeństwo zdrowotne jest najważniejsze dla wszystkich. Także dla strażaków ochotników. Nie zmienia się rozumienie naszego strażackiego poświęcenia. Ratowanie nawet
kosztem własnego zdrowia i życia. Ale skuteczny strażak to nie tylko strażak wyszkolony
i oddany służbie, ale przede wszystkim żywy i zdrowy. Społeczeństwo musi dzisiaj i jutro
jeszcze skuteczniej wspierać ochotników i pomagać im.
Przed nami cywilizacyjne wyzwania
Pracując nad strategią, myślimy o projekcie programowym w ramach demokratycznego państwa z Konstytucją na czele5. Istotnym dokumentem jest także Strategia Bezpieczeństwa Narodowego6. Jesteśmy w ramach systemu budującego zdolność państwa do
przeciwdziałania zagrożeniom. Trzeba sprostać wyzwaniom. Te wyzwania często mają
globalny charakter. I jakże często są zagrożeniem dla cywilizacji. Przemiany klimatyczne,
środowiskowe, energetyczne, gospodarcze są źródłem zwiększającej się rokrocznie liczby
wyjazdów strażackich do poszkodowanych w związku z powodziami, suszą, pożarami,
innymi zdarzeniami, w tym komunikacyjnymi, pandemią. W ratownictwie liczy się czas,
każda stracona minuta to często zagrożenie dla życia poszkodowanych. Pandemia stanowi przykład niewiadomych, nieprzewidywalnych zagrożeń, wymagających solidarności
całego społeczeństwa i jeszcze większego zaangażowania służb ratowniczych. Trzeba więc
budować plany pomocy i wsparcia tych służb, w tym strażaków ochotników.
Świat cyfrowy w ratownictwie
W sukurs strażakom przychodzą nowe technologie. Trzeba je optymalnie opanowywać

5

6

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., podpisana przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 lipca 1997 r., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 (dostęp: 28.12.2020).
Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf (dostęp: 12.05.2020).
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i wykorzystywać. 5G, Internet rzeczy, technologie kwantowe, nanotechnologie, sztuczna
inteligencja pukają do naszych remiz. Dzisiaj na poziomie centralnym wszystkich organizacji rozważane jest zagadnienie budowy cyfrowego wsparcia. Związek kilkanaście lat
temu był pionierem budowy tzw. wiosek internetowych, Internetu w każdej remizie. Trzeba więc w duchu cyfrowych przemian organizować centra integrujące procesy edukacyjno-szkoleniowe, rozwijające kompetencje doradcze. Pandemia wymusza dostosowywanie
się tu i teraz do technologicznych realiów, często świata wirtualnego. Nie będzie bowiem
decyfryzacji. To, co niedawno było wysoką umiejętnością, dzisiaj staje się standardem.
Te spostrzeżenia są ważne dla ratownictwa. Na pewno w ruchu strażackim. To wielkie
zadanie dla władz Związku i OSP: zaprosić do cyfrowego pociągu tych wszystkich, którym
odjechał.
Wszyscy są potrzebni
Od nas, Związku OSP RP, będzie się wymagało wielu nowych kompetencji. Bo to szansa dla rozwoju, dla bezpieczeństwa. Musimy budować scenariusze rozwoju naszej cywilizacji w erze cyfrowej z naszym udziałem. A świat inżynierii wiedzy i sztucznej inteligencji
to proces toczący się nie za oknem, ale w naszych domach. Korzystanie z nowych narzędzi przesądzi o jakości naszej służby, jej skuteczności, czyli o bezpieczeństwie w cywilizacyjno-kulturowej zawierusze, która trwa na naszych oczach. Chodzi o naszą zdolność
działania w nadzwyczajnych sytuacjach, często nieprzewidywalnych, ze skutecznym wykorzystaniem posiadanej wiedzy i informacji. Potrzebna dzisiaj jest mądrość stawiania
celów, promocji, uczenia się, planowania. Ale dotychczasowe doświadczenia aktywności
w Związku nie mogą być zapomniane. Są bezcenne, tak jak i obecność w tych przemianach nas wszystkich. Nikogo nie wolno stracić. Umacniamy nasz dom, a nie budujemy
na zgliszczach. Dlatego warto już dzisiaj realizować program rozwoju każdej OSP w najmniejszej miejscowości. W chwilach próby może się okazać, że to najsilniejsze ogniwo
lokalnej społeczności.
Chronimy i rozwijamy dziedzictwo narodowe
W historii ruchu strażackiego oprócz aktywności ratowniczej zawsze ważne było promowanie postaw patriotycznych, budowanie kapitału społecznego, zachowań prospołecznych i powinności obywatelskich, kształtowanie wspólnoty wartości w społeczeństwie.
W strategii bezpieczeństwa narodowego także akcentuje się wagę umacniania polskiej
tożsamości narodowej, kultury i tradycji, strzeżenie dziedzictwa narodowego. W tym
obszarze ruch strażacki ma niekwestionowany dorobek. Ważne więc, aby kontynuacja
znajdowała należyte wsparcie ze strony władz i instytucji państwowych. Dostrzegajmy to
i wspierajmy.
Pozyskać młodych
Przed nami kolejne wielkie wyzwanie: pozyskania młodych ochotników, mających
czas i chęci do służby. Minął czas rezerw czasu dla aktywności społecznej. To realny problem w kontrze do dysput w stylu: czy może likwidować tę czy inną OSP, bo słabi, bo
nieefektywni. Każda OSP, każdy ochotnik jest na wagę złota. Musimy razem z innymi
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służbami budować bezpieczniejszy świat, bo ten, który znamy, sypie się w oczach. Wszyscy to dostrzegają, prawie wszyscy... Trzeba odpowiedzieć na pytanie: kto zastąpiłby strażaków ochotników, gdyby ich zabrakło? Za komunizmu lansowano tezę, że ormowcy...
Nic z tego nie wyszło. Na szczęście jeszcze mamy szansę utrzymać i rozwijać sprawdzony
system bezpieczeństwa powszechnego. System oparty na samorządności i pomocniczości.
Na współpracy ochotników i strażaków z PSP oraz wsparciu samorządu i państwa. Nasi
strażacy ochotnicy są silni swoją energią, wiedzą, kreatywnością, wolnością i samorządnością. I chcą ratować. Chcą być ochotnikami. I są obok nas, prawie w każdej miejscowości. A bezpieczna przestrzeń publiczna to taka, w której pomoc jest na wyciągnięcie ręki
w ciągu kilku chwil od zdarzenia. Nowe pomysły, takie jak rola first respondera, użycie
dronów, są ważnymi projektami dla wyszkolonego strażaka, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego. Tylko nie zagaśmy tego zapału.
Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował7
W części pierwszej „Analiz” mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym w kontekście
rozwoju pandemii. Przyszłość jest coraz bardziej nieprzewidywalna, zwłaszcza w obszarze zagrożeń dla życia i zdrowia. Pokazuje to miniony rok. Szczególnie liczby zgonów są
wymowne. W Polsce w 2020 r. od września do listopada zmarło 141 tys. osób. Rok temu
w analogicznym okresie – 98 tys. Czy można było z tych 43 tys. osób ocalić chociaż jedno
życie? Na pewno tak i to niejedno. Koronawirus to wielki pożar, który trudno ugasić. Ale
gaszenie i ratowanie stanowią symbole naszej cywilizacji. I nieprawda, że profilaktyką,
działaniami prewencyjnymi, ratunkowymi, wsparciem służby zdrowia i innych służb, decyzjami władz nie można było zrobić więcej. Pandemia zaś nie jest pierwsza i nie ostatnia.
Tym bardziej potrzebne są badania nad możliwymi scenariuszami, wraz z rekomendacjami dla instytucji, organizacji i obywateli. I konkretnymi działaniami. Dotyczy to także
ruchu strażackiego. Analizy muszą być wieloaspektowe i prowadzone tak z perspektywy
medycznej, jak i technologicznej, ekonomicznej, ekologicznej, politologicznej, socjologicznej, filozoficznej czy pedagogicznej, kognitywnej. Prace muszą być jawne i transparentne. Naszą misję realizujemy bowiem z woli naszych serc i na potrzeby wszystkich
obywateli. Tak też rozumiemy nasze prace nad strategią Florian 2050.
Wszyscy mamy przestrzeń do pracy i jeszcze większej współodpowiedzialności
W tym duchu Związek aktywnie pracował przez miniony rok. Z powodu pandemii był
to ciężki okres zmiany modelu pracy Związku, aby jeszcze lepiej służył on OSP i naszemu bezpieczeństwu. W rozdziale pierwszym pokazaliśmy aktywność prezesa Waldemara
Pawlaka, Prezydium i Zarządu Głównego oraz pracowników Związku w nowej rzeczywistości. W czasie obowiązywania zakazu spotkań musiało być ich jednak jeszcze więcej. W realu i on-line. Strażacy ochotnicy wykonywali codziennie swoją misję ratowniczą
i misję pomocy w warunkach pandemii. Związek pracował i współpracował z władzami,
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jedno życie, to tak, jakby uratował cały świat (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a).
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samorządem oraz komendami PSP – często była to trudna walka o zmiany w prawie, o pieniądze i środki pozwalające na zabezpieczenie strażaków działających na pierwszej linii.
Dodam: walka skuteczna. Także druhowie z władz PSP zaczęli doceniać wartość współpracy ze Związkiem. Społeczeństwo oczekuje bowiem od wszystkich wytężonej wspólnej
pracy dla dobra ogółu. Zdajemy z tego egzamin. Ogromny wysiłek włożyli samorządowcy.
Szczególne słowa uznania dla samorządu mazowieckiego na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem. Mazowsze potwierdza, że jest sercem Polski. Pozostałe województwa
także skutecznie wspierają strażaków. Piszemy o tym w części trzeciej „Analiz”.
Nowe wyzwania czasów pandemii
Wybitni naukowcy – prof. Tadeusz Płusa i prof. Przemysław Śleszyński analizują
w tym tomie zagrożenie koronawirusem oraz rozwój pandemii na poziomie nie tylko
centralnym, ale także wojewódzkim i powiatowym. Z kolei dr Agnieszka Łukasiewicz
podejmuje niezmiernie istotny problem traumy, stresu i nowych wyzwań dla strażaków
w dobie pandemii. Te zagadnienia to wielkie wyzwania, dotąd słabo dostrzegane, dla całego społeczeństwa i instytucji. Jakże jednak ważne dla ruchu strażackiego, tak w warstwie
edukacji, prewencji, jak i szkoleń. Marcin Fleischer, strażak ochotnik, a zarazem ratownik, promuje przyszłościową ścieżkę strażackiej misji: strażak ochotnik first responder jako
pierwsza pomoc medyczna. W kraju powinien zostać wdrożony system powiadamiania
zorganizowanych społeczności lokalnych (personelu medycznego, ratowników, strażaków, policjantów, wolontariuszy przeszkolonych z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych) o sytuacji zagrożenia życia konkretnej osoby w określonym miejscu, aby wypełnić
lukę w tzw. łańcuchu przeżycia do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
Ta inicjatywa brzmi doniośle zwłaszcza dzisiaj, gdy tysiące ludzi musi uzyskać szybką,
skuteczną pomoc, a służba zdrowia jest praktycznie na granicy wydolności. Wielokrotnie
zwiększa ona szansę na ratunek. Ogromną rolę mogą tu odegrać wyszkoleni i wyposażeni
w nowoczesne urządzenia informacyjno-komunikacyjne strażacy ochotnicy.
O nowych technologiach wspierających ludzkość w dzisiejszych czasach pisze prof.
Stanisław Jędrzejewski w artykule „Nowe zagrożenia a poczucie bezpieczeństwa”. Wskazuje z jednej strony szanse związane z rozwojem technologii, umożliwiających m.in. rozwój telemedycyny, szczególnie aplikacji przydatnych niosącym pomoc w czasie pandemii.
Ale z drugiej strony, jak celnie punktuje za naszą noblistką Olgą Tokarczuk, w czasie tej
pandemii złamana została ,,głęboko uwewnętrzniona narracja, że kontrolujemy świat i jesteśmy panami stworzenia”. Uczy to pokory, jednak nie umniejsza potrzeby troski o zdrowie strażaków ochotników. St. bryg. w st. spocz. Tadeusz Śliwa omawia problem zachorowalności wśród strażaków na raka. „NIE dla raka” to propozycja hasła konkretnego
programu działań władz państwowych, ale i Związku. Byłoby wszystkim łatwiej, gdyby
wyczerpująca wiedza z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego trafiała już do dzieci we
wszystkich szkołach. Te zagadnienia wybrzmiewają w materiale ,,Edukacja dla bezpieczeństwa powszechnego” autorstwa st. bryg. w st. spocz. Piotra Bielickiego.
System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa – wspólna sprawa
W części drugiej „Analiz” poruszamy temat systemu ochrony przeciwpożarowej
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i ratownictwa. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r.8 stworzyła ramy niezwykle skutecznego systemu. Dzięki niemu skromne środki państwowe i samorządowe oraz
społeczny entuzjazm strażaków ochotników i bliska współpraca strażaków zawodowych
i ochotników pozwalają nam wszystkim czuć się znacznie bezpieczniej. Ufamy strażakom. Stan dzisiejszy to kontynuacja ponadwiekowej tradycji, która wypisana jest na sztandarach – „W jedności siła”. Ważne, że mówi także o tym dzisiejszy komendant główny
PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Przed nami rok jubileuszy związanych ze 100-leciem
Związku OSP RP oraz 30-leciem przyjęcia przez Sejm RP ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. Jak zaznacza gen. brygadier w st. spocz. Wiesław
Leśniakiewicz, „każdy jubileusz to nie tylko czas świętowania, ale również czas refleksji,
podsumowań i wyznaczenia nowych horyzontów. Oby te horyzonty nie były przysłonięte sporami o doraźne korzyści, ale tworzyły zachętę do włączania się kolejnych pokoleń
w ruch strażacki i zachęcały do dalszej aktywności społecznej”. O polskim – jak mawia
się w Europie – najlepszym systemie ochrony przeciwpożarowej, jego dzisiejszej kondycji
i przyszłości pisze były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Brachmański. Ważna konstatacja: „straże ogniowe rozwijały się pod zaborami, przetrwały okupację, nie dały swego społecznego charakteru zdusić w PRL, to i teraz przetrwają ten trudny nie tylko dla nich, ale i dla nas wszystkich czas”. O dniu dzisiejszym i prognozach na
jutro pisze dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
st. bryg. dr Paweł Janik. Mówiąc o systemie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, nie
sposób nie omówić, jakie są determinanty rozwoju OSP w krótkiej i dłuższej perspektywie
czasowej. Porusza to st. bryg. w st. spocz. Robert Klonowski. Bronisław Skaźnik omawia
zaś wagę profilaktyki pożarowej w pracach nad strategią. Na koniec tej części „Analiz” dotykamy szczegółowego, ale jakże istotnego w czasie każdej akcji problemu – zaopatrzenia
w wodę. Pisze o tym Bartosz Napierała – strażak zawodowy, a zarazem wiceprezes mającej
146 lat OSP Kościan.
Strażacy ochotnicy w samorządnym społeczeństwie
Część trzecia tego wydawnictwa poświęcona jest relacjom pomiędzy ruchem strażackim a samorządem. Wypowiadają się liderzy samorządu: marszałkowie województw
Adam Struzik („Mazowsze dla strażaków”), Gustaw Brzezin („Samorząd a ruch strażacki
na Warmii i Mazurach”), Łukasz Smołka („Silni w działaniu – bezcenni w codziennym
życiu”), wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt Stanisław Jastrzębski, radny gminy, a zarazem działacz Związku i OSP Mateusz Kaszyński, przewodniczący rady
powiatu, członek ZG ZOSP RP Tadeusz Nalewajk, sołtysi: Łososkowic – Krzysztof Malik
i Chotomowa Północnego – Andrzej Dybowski. W wielu wypowiedziach wybrzmiewa
troska o obecność młodzieży w ruchu strażackim. Można tworzyć piękne wizje, można
dać najlepszy sprzęt, ale jeśli nie będzie komu tego przekazać... Samorządne społeczeństwo to organizacje pozarządowe (pisze o tym Adam Nowak), które są ze swej natury
sojusznikami Związku (dr Janusz Gmitruk). To organizacje młodzieżowe – ZMW, ZHP,
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to LZS i KGW, kółka rolnicze, organizacje związane z ochroną środowiska – LOP, PCK,
organizacje szeroko rozumianego ruchu ludowego. Dla wszystkich obecne czasy to wielkie wyzwania. Prof. Władysław Tabasz, mówiąc o współpracy samorządnych organizacji
na linii samorząd – OSP, akcentuje potrzebę reorganizacji wielu dotychczasowych form
pracy. Wymuszają to obecne czasy – trzeba w OSP stale poszerzać wiedzę w zakresie finansów, prawa, organizacji.
Silny Związek i ochotnicze straże pożarne to nasze bezpieczeństwo
Część czwarta to zaakcentowanie znanej prawdy, że silny Związek OSP RP to filar naszego bezpieczeństwa. Zaczynamy ją wypowiedzią wiceprezesa ZG ZOSP RP Janusza Koniecznego ,,Budujemy przyszłość, nie zapominając o naszej historii”. Nestor strażaków Stanisław
Mikulak wskazuje, co z jego perspektywy należy zrobić, aby umocnić Związek. Akcentuje wagę umacniania samorządnego charakteru OSP. Z kolei członek Zespołu ds. Strategii
Związku Florian 2050 Edward Szlichta szeroko argumentuje zależność pomiędzy silnym
Związkiem a naszym bezpieczeństwem na przykładzie woj. podkarpackiego. Zna Związek
doskonale, będąc od dziesięcioleci aktywnym działaczem i członkiem władz. Z kolei autor
książek o ruchu strażackim, członek władz Związku st. bryg. w st. spocz. Wiesław Chmielewski omawia filary OSP i rekomenduje zmiany w funkcjonowaniu naszej organizacji.
O potrzebie aktywności działaczy Związku pisze prezes OSP Piechowice, członek Prezydium ZG ZOSP RP Waldemar Wojtaś. Przypomina ku pamięci, jak w latach stalinizmu ,,zostaliśmy jako Związek zlikwidowani, jak mawiano – dla wzmocnienia autorytetu OSP. Miał
nas wspierać sojusz z ORMO”. O nowym podejściu do funkcjonowania naszej organizacji na
swoim przykładzie wypowiada się naczelnik OSP Roztoka Bogdan Siwiński. Gdy likwidowano
jego wieś (budując kopalnię węgla) i pojawiło się widmo likwidacji OSP, jej naczelnik szybko
odnalazł nowe formy aktywności. Zaangażował się w pomoc strażakom i innym mieszkańcom
dzięki dostępnym środkom z funduszy unijnych. Korzystajmy z możliwości, jakie daje nam
Unia Europejska. To nasza wielka szansa, o czym czasami zapominamy. Członek Głównego
Sądu Honorowego Lech Cabel z woj. lubuskiego w artykule ,,Nie przeszkadzać ochotnikom”
wypowiada kilka słów prawdy o postawie przedstawicieli władz, w tym PSP, wobec ochotników. A przecież łatwo sobie wyobrazić, co byłoby, gdyby zabrakło ochotników i ich Związku.
Łatwo snuć wizje likwidacji, scalania, łączenia OSP. Nie tędy droga... Naczelnik OSP Jordanów
Andrzej Gwiazdonik akcentuje, że pasja to piękna sprawa, ale coraz trudniej o społeczników.
I czas na serio im pomagać, póki nie jest za późno. Zdzisław Czakis, prezes działającej od
145 lat OSP Sejny, zachęca: idźmy sprawdzoną drogą. W Sejnach widzimy i troskę o pamięć
o dorobku (digitalizacja zbiorów powiększanego stale muzeum strażackiego) i współpracę
z młodzieżą, i rozwój orkiestry dętej. Brawo! O strażackich sprawach, szczególnie w obszarze
propozycji zmian prawnych na rzecz OSP, piszą dr Dariusz Kała oraz sekretarz ZOW ZOSP RP,
członek Prezydium ZG ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk.
Wartości naszą silą
Część piątą publikacji („Kultura, wiara, tradycja”) poświęciliśmy wartościom. Prezes
wielkopolskiego oddziału ZOSP RP im. gen. S. Taczaka podkreśla: abyśmy tworzyli przyszłość, będąc silnymi naszym dorobkiem. Nasz dorobek, praca i służba była i jest spleciona
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z ideałami ochrony dobra wspólnego, pomocy oraz ratowania życia drugiemu człowiekowi, ofiarności dla Ojczyzny. Udział strażaków w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. jest
tego najlepszym przykładem9. Nestor historyków Związku prof. Tadeusz Olejnik w artykule ,,O potrzebie badania i dokumentowania dziejów polskiego pożarnictwa” wskazuje
na potrzebę zjednywania dla badań naszej przeszłości uczelni, naukowców i historyków
rozsianych w całym kraju. Nie może w naszej publikacji zabraknąć głosu strażackich kapelanów. Ks. st. bryg. dr Jan Krynicki informuje o roli i kompetencjach strażackich kapelanów. Gościmy na łamach „Analiz” także o. archimandrytę dr. Sergiusza (Bogdana
Matwiejczuka) – „Wpisani w ewangelię miłości” oraz ks. Adama Glajcara – ,,Wspólnie
możemy więcej”.
Przyszłość ruchu strażackiego to na pewno rozwój i kontynuowanie dorobku kulturalnego. Pokazujemy dzień dzisiejszy w OSP, w których dopracowano się osiągnięć na
skalę nie tylko naszego kraju. Autor książki poświęconej orkiestrze OSP Pruszków z woj.
wielkopolskiego („Sto lat Orkiestry Dętej OSP Pruszków. Wpisane w historię muzyki”)
Józef Mirosław Wojcieszak w artykule ,,Kapitał bezcenny, którego nie wolno zmarnować” opisuje zagadnienia funkcjonowania Związku w jego gminie. Wybitni jurorzy wielu
przeglądów i festiwali Marian Chmielewski, Dorota Spandel oraz Jerzy Zawisza podkreślają, że strażak ochotnik to nie zawód, to charakter, zaś tworzona przez strażackich artystów kultura stanowi naszą wielką siłę. Trzeba ją wspierać z całą mocą. Pokazujemy
także uwarunkowania działalności jednej z najlepszych polskich orkiestr – z OSP Rajsko,
gm. Opatówek, woj. wielkopolskie. Poprzez wypowiedzi menadżera zespołu Natalii Miklas, dyrektora szkoły podstawowej Honoraty Wolniaczyk, prezesa OSP Rajsko Edwarda
Bilskiego, sekretarza Mirosława Jaśkiewicza oraz prezesa Oddziału Gminnego Związku
Bogdana Marszała pokazujemy źródła jej sukcesów. Sukces sam nie przychodzi – to pot
i łzy... Ogromne trudności, zwłaszcza finansowe, wcale nie są jednak przeszkodą w osiąganiu wielkich celów, gdy jest pomysł i zaangażowanie liderów. Wszędzie możemy budować
nasz wspaniały strażacki dom, pełen radości tworzenia. A ciężka praca może dać satysfakcję. Mówią o tym także liderzy naszych najlepszych orkiestr: z Nadarzyna (Mirosław
Chilmanowicz – ,,Spełniamy marzenia”) oraz z Mykanowa (Krzysztof Witczak – ,,Jeszcze
będzie pięknie”). Książkę zamykany prawdziwą perełką – prezentacją wybranych znaczków z całego świata i wprowadzeniem w ten wyjątkowy obszar przez st. bryg. w st. spocz.
Macieja Sawoniego – wybitnego znawcę, nagrodzonego za swą aktywność przez Polski
Związek Filatelistów medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”, stałego
współpracownika redakcji ,,Strażaka” i ,,Przeglądu Pożarniczego”.
Niechaj wydawnictwo ,,Analizy strategiczne Florian 2050” będzie źródłem dumy z naszej aktywności i wielu inspiracji na następne lata. Zapraszam do lektury.
Dr Marian Zalewski − redaktor naczelny, przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP Florian 2050.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

NAJWAŻNIEJSZE−
BEZPIECZEŃSTWO
ZDROWOTNE

I.

ZWIĄZEK OSP RP
W CZASIE PANDEMII
Marian Zalewski
Rok 2020 zapisze się w sposób szczególny w życiu każdego z nas. Piętno pandemii
dotknęło miliony rodzin. Dla naszej cywilizacji stała się ona katastrofą porównywalną
do wojny. To szczególne wyzwanie dla ludzi ratujących życie. Także dla strażaków ochotników i ich Związku. Do działań związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 oprócz służb medycznych i wojska włączona została także straż pożarna,
zarówno państwowa, jak i ochotnicza. Do dotychczasowej aktywności doszła pomoc chorym, objętym kwarantanną oraz przebywającym w izolacji. Nawet najmniejsze OSP stały
się istotnym wsparciem mieszkańców w ich małych ojczyznach. Niebezpieczna choroba
skutkowała wprowadzeniem w marcu 2020 r. najpierw stanu zagrożenia epidemicznego,
potem zarządzeniem na granicach kordonu sanitarnego, a następnie ogłoszeniem stanu
epidemii. Związek błyskawicznie przeorganizował swoją działalność. Realizowaliśmy zadania programowe. Jednak najważniejsze było bieżące wsparcie dla ochotniczych straży
pożarnych – od logistycznego po pomoc prawną. Tam, gdzie to było możliwe i potrzebne, interweniowaliśmy i wspieraliśmy, zwłaszcza w poszukiwaniu środków finansowych
na zakup środków ochrony osobistej, tak potrzebnych strażakom ochotnikom. Pomagając innym, ochotnicy byli przecież nie tylko w stanie stresu, ale także zagrożenia życia.
W walce współpracowaliśmy ze strażakami PSP, wspierali nas tradycyjnie samorządowcy.
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I. ZWIĄZEK OSP RP W CZASIE PANDEMII

1. Tuż przed burzą…
Świat w przerażeniu obserwował, co dzieje się w Chinach. Widzieliśmy rozprzestrzenianie się choroby po świecie. Na początku stycznia tradycyjnie jednak planowaliśmy i przygotowywaliśmy się do realizacji bardzo bogatego kalendarza imprez na cały rok. 27 stycznia
dyrektor ZW ZOSP RP Krzysztof Kowalczyk w swoim piśmie do strażaków określił najważniejsze kierunki aktywności. Zachęcił do działań na rzecz pozyskiwania środków dla OSP
na realizację ich zadań, w szczególności w ramach możliwości przeznaczania 1 proc. od
podatku przy wypełnianiu PIT. Zwracał uwagę na opracowany przez ZG ZOSP RP program
„Bezpieczny Strażak” realizowany wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym MENTOR SA.
Zapowiadał na 26 kwietnia VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę – organizowane co 5 lat strażackie święto, grupujące ponad 100 tys. osób. Wyrażał nadzieję na
przyjęcie (wreszcie) ustawy przewidującej przyznanie dodatku do emerytury osobom działającym w OSP i biorącym bezpośrednio udział w akcjach ratowniczych. W styczniu odbyło
się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu.
Zapowiadaliśmy nasze tradycyjne działania w obszarze szkoleń, sportu, kultury, historii. Koordynowaliśmy organizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, a także Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Przyjmowaliśmy zgłoszenia młodzieżowych drużyn pożarniczych
do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna. Tradycyjnie bardzo aktywnie wspieraliśmy 28. Finał WOŚP
Jurka Owsiaka. Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów „Floriany”. Realizowane były
kolejne etapy projektu Związku OSP RP „Pracownia Orkiestry Strażackiej”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Ogłaszaliśmy nabór na szkolenia dla początkujących animatorów polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży. Zaplanowaliśmy miejsca i daty XXVI Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP
2020, podejmując odpowiednie działania przygotowawcze. Trwały konsultacje w ramach
prac nad strategią Związku „Florian 2050”. Właśnie ukazał się tom pierwszy „Analiz strategicznych”, trwały konsultacje i współpraca ze środowiskami naukowymi, samorządowymi i wewnątrz strażackiego ruchu.
Ten tylko punktowo zarysowany obszar aktywności 13 lutego 2020 r. przyjęto na Prezydium Zarządu Głównego1. Jednocześnie ustalono wydanie monografii ZOSP RP z okazji przypadającej w 2021 r. – 100. rocznicy istnienia Związku. To był szeroki i ambitny
plan aktywności Związku i ochotniczych straży pożarnych. Nieprzewidywalna sytuacja
gruntownie zweryfikowała możliwości jego realizacji. Czas jednak pokaże, jak wiele udało
się zrobić i z jaką determinacją walczyliśmy o strażackie sprawy.

1

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
http://www.zosprp.pl/?q=content/posiedzenie-prezydium-zarzadu-glownego-zosp-rp-0 data pobrania środa
(dostęp: 9.12.2020).
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2. W ogniu pandemii
Pierwszy przypadek COVID-19 wykryto w Polsce 4 marca 2020 r. Już 10 marca na
posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP zapadły ustalenia co do pracy Związku oraz rekomendacji dla OSP. Stosownie do obowiązującego reżimu prawnego odwołano posiedzenia władz Związku oraz jego oddziałów. Tego dnia dyrektor ZW Związku wystosował do
biur wojewódzkich pismo odwołujące wszelkie imprezy masowe konkursy, turnieje, obozy i zawody sportowo-pożarnicze. Zarekomendował jednocześnie ochotniczym strażom
pożarnym, aby postąpiły analogicznie oraz zobowiązał do szerokiego rozpropagowania
wśród OSP informacji dotyczących zasad postępowania w związku z działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi w celu eliminowania źródeł rozprzestrzeniania się wirusa i przecięcia dróg szerzenia się zakażenia2.
Współpraca ZOSP RP z KG PSP
Od początku pandemii kierownictwa i biura ZG ZOSP RP oraz Państwowej Straży Pożarnej poszerzały pola współpracy, zwłaszcza informacyjnej. Na stronie Związku zamieszczono
materiały odnoszące się do zasad działania w zakresie wspomagającym działania służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia publicznego, zasad postępowania w przypadku podejrzenia
zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi, takimi jak COVID-19 oraz szereg innych
ważnych komunikatów. Na stronach Związku publikuje się także komunikaty KG PSP i władz
Związku dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem i inne ogłoszenia.
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowało i udostępniło aplikację na bieżąco gromadzącą
i prezentującą działania PSP i OSP w związku z COVID-19, obejmującą codzienne raporty
z przejść granicznych, polowych izb przyjęć oraz innych działań związanych z epidemią.
Dramatycznie rozwijająca się pandemia wymuszała wprowadzenie szeregu regulacji prawnych, mających z jednej strony zatrzymać i zwalczać wirusa, a z drugiej umożliwiać sprawność
działania służb, wspierając rozwiązywanie szeregu problemów. Łączyło to w działaniach służby walczące z pandemią na pierwszej linii, od służb medycznych po policję i straż pożarną.
Niestety, błędy i chaos organizacyjny, który pojawił się w wielu krajach, dotyczył także Polski.
Związany on był przede wszystkim z brakiem ogólnie dostępnych środków ochrony indywidualnej, co narażało wszystkich, zwłaszcza służby ratujące życie i zdrowie, na możliwość bezpośredniego zarażenia się wirusem.
Należy zauważyć, że dokumenty ogłaszane przez strażackie władze były zasadniczo ze
sobą skorelowane. Dla ochotniczego pożarnictwa istotne były zwłaszcza wytyczne ogłoszone
13 marca tak przez KG PSP, jak i prezesa ZG ZOSP RP. Tego dnia komendant główny PSP
ogłosił wytyczne dla OSP włączonych do KSRG dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem. Jednocześnie prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak ogłosił wytyczne
o udziale OSP w działaniach związanych z pandemią SARS CoV-2. Odnosiły się one do całego

2

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, 10 marca 2020 r., Archiwum ZOSP RP, Prezydia
ZG ZOSP RP 2020 r.

28

I. ZWIĄZEK OSP RP W CZASIE PANDEMII

ochotniczego ruchu. Prezes wyraźnie stwierdził, że ,,co do zasady OSP prowadzą działania
zabezpieczające, wspierające i prewencyjne”. A ,,bezpośredni udział w akcjach jednostki OSP
podejmują w sytuacji dysponowania środkami ochrony osobistej na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kierowania PSP. Ochotnicy w działaniach biorą udział z własnej woli, zaś
obowiązkiem dysponenta do takich działań jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony
osobistej”.
W początkowym okresie różnie było z realizacją wytycznych w konkretnych działaniach.
Zdarzało się, że wyjazdy ochotników traktowane były przez PSP jako gospodarcze, a nie działania ratownicze. Ochotnicy spoza KSRG słusznie oburzali się, że wytyczne KG PSP nie obejmowały ich w zakresie zabezpieczenia ochrony osobistej. Tymczasem kierowani do działań, narażają
się tak samo i powinni mieć takie same prawa, jak koledzy z KSRG. Po konsultacjach ze Związkiem, zgłaszającym potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w połowie marca komendant główny PSP podjął decyzję o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa ze środków pochodzących ze składek z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Wysokość środków
została ustalona na kwotę 2 000 000 zł pozostającą w dyspozycji komendanta głównego PSP
oraz do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP. Wyżej wymienione środki
przeznaczono na zakup i uzupełnienie zasobów środków ochrony indywidualnej oraz środków
odkażających. Założono, że jeśli potrzeby będą rosły, kwoty te mogą zostać zwiększone. Współpraca pomiędzy PSP a Związkiem w następnych miesiącach stała się rzeczowa.

Spotkanie 14.10.2020 r. Od lewej: zastępcy komendanta głównego PSP: nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg.
Krzysztof Hejduk, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, prezes ZG ZOSP RP Waldemar
Pawlak, członek Prezydium ZG ZOSP RP Adam Nowak, dyrektor ZW ZOSP RP Krzysztof Kowalczyk
fot. Artur Kowalczyk

Doszło także do roboczego spotkania – 14 października w Komendzie Głównej PSP –
poświęconego sprawom bieżącym oraz formie i zakresowi wspólnych działań OSP i PSP
związanych z zagrożeniem i transmisją koronawirusa COVID-19. Ze strony PSP udział
w spotkaniu wzięli komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami – nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem i nadbryg. Adamem Koniecznym. Związek
OSP RP reprezentowali Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego, Adam Nowak
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– członek Prezydium Zarządu Głównego oraz Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Zarządu
Wykonawczego ZOSP RP3.
Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP
18 marca z upoważnienia prezesa ZG ZOSP RP powołano w biurze ZG ZOSP RP sześcioosobowy zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych
z koronawirusem SARS-CoV-2, na czele z dyrektorem ZW ZOSP RP Krzysztofem Kowalczykiem, Zbigniewem Kaliszykiem, Krzysztofem Szelągowskim, Marianem Zalewskim,
Niną Mirgos-Kilanowską – rzecznikiem prasowym oraz Iwoną Legędź, przedstawicielem
redakcji ,,Strażaka”. Zespół we współpracy z fachowcami oraz kompetentnymi instytucjami realizuje zadania polegające na wsparciu informacyjnym, organizacyjnym i technicznym jednostek OSP w całej Polsce podczas działań związanych z COVID-19. Codzienne
komunikaty informacyjne, dane statystyczne, przegląd mediów, instrukcje, porady prawne, bieżąca współpraca z KG PSP i urzędami centralnymi – to nieliczne z zadań realizowanych przez Zespół w trybie ciągłym. Komunikaty zawierające codzienny przegląd mediów
oraz wszelkich danych i statystyk dotyczących pandemii i działań z nią związanych zespół
wydaje od samego początku. Są przesyłane do prezesa i członków Prezydium ZOSP RP
zaangażowanych w działania związane z COVID-19, oddziałów wojewódzkich ZOSP RP
oraz rzecznika prasowego KG PSP. Zakres komunikatów został podzielony na bloki tematyczne, które mogą okazać się przydatne w codziennych działaniach epidemicznych
jednostek OSP, członków ZOSP RP i miesięcznika „Strażak”. Niejednokrotnie z komunikatów zespołu korzystały sztaby zarządzania kryzysowego w urzędach gmin, miast i powiatów w Polsce.
W komunikatach ujmowane są następujące informacje: dane dobowe COVID-19 podawane przez Ministerstwo Zdrowia, dane dobowe COVID-19 podawane przez WHO,
statystyki dobowe działań OSP i PSP według danych KG PSP, informacje urzędów centralnych i ministerstw oraz transmisje obrad Sejmu RP, wykaz aktów prawnych, serwis
Polskiej Agencji Prasowej, przegląd mediów i serwisów informacyjnych, informacje z województw podawane przez urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie. Na mocy zarządzenia nr 3 dyrektora ZW ZOSP RP z 18 marca 2020 r. podejmowano konkretne ustalenia.
Związek w czasie pandemii wydawał stosowne zalecenia i instrukcje. Kompleksową
„Instrukcję Zarządu Głównego ZOSP RP dla OSP uczestniczących w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2” wydano i ogłoszono 30 listopada. Dokument ten został opracowany na wzór procedur zgodnych z systemem zarządzania jakością ISO 9001.
Podzielono go na bloki tematyczne, które są aktualizowane na bieżąco, w zależności od
dynamicznie zmieniających się wytycznych organów centralnych oraz obowiązujących
aktów prawnych. Oprócz aktualnych zasad i ograniczeń obowiązujących w RP, do których
powinni stosować się wszyscy obywatele naszego kraju, instrukcja zawiera wytyczne dla
jednostek OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i pomocniczych związanych

3

http://www.zosprp.pl/?q=content/spotkanie-kierownictwa-panstwowej-strazy-pozarnej-z-przedstawicielami
-zarzadu-glownego-zwiaz (dostęp: 9.12.2020).
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z COVID-19 oraz zalecenia ZOSP RP w sprawie odbywania walnych zebrań członków
ochotniczych straży pożarnych4.
3. Jesteśmy cyfrową wioską… Posiedzenia zdalne władz Związku
Bardzo szybko okazało się, że prorokowane od lat działania zdalne, z dominującą rolą
narzędzi świata cyfrowego, staną się z dnia na dzień bezalternatywnym faktem. Paradoksalnie Związek przygotowywał się do tego od lat. W latach 2007-2009 uczestniczył w realizacji programów unijnych: „Internetowe centra informacyjno-oświatowe na wsi” oraz
,,Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Już wtedy nasza
infrastruktura cyfrowa spełniała europejskie standardy5. W latach 2011-2015 autor niniejszego artykułu, nadzorując w telewizji publicznej rozwój technologiczny oraz wprowadzanie naziemnej telewizji cyfrowej, blisko współpracował z kierownictwem Związku OSP
RP i PSP, wspierając tak ważne dla ruchu strażackiego przemiany. Ułatwiało tę współpracę
osobiste zainteresowanie nowymi technologiami prezesa Związku, a jednocześnie wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, ale i otwartość kierownictwa PSP na
czele z komendantem głównym gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem. Marzec
i następne miesiące 2020 roku to kolejny okres przemian w kulturze pracy i społecznej
aktywności z wykorzystaniem nowych technologii.
To dzięki możliwości odbywania zdalnych posiedzeń przeprowadzono posiedzenia
władz Związku. Faktycznie odbyło się ich więcej niż w poprzednim roku. Do grudnia
2000 r.: osiem posiedzeń Prezydium (13.02.2020, 10.03.2020, 2.04.2020, 09.06.2020,
25.06.2020, 24.09.2020, 22.10.2020, 18.12.2020 oraz trzy posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP (25.06.2020, 22.10.2020 i 18.12.2020). 2 kwietnia odbyło się posiedzenie
Prezydium ZG ZOSP RP, w trakcie którego członkowie Prezydium zreferowali sytuację
w poszczególnych województwach oraz zakres działań, do których dysponowane są OSP
w związku ze stanem epidemii. Są to głównie zadania pomocnicze, sprowadzające się do
opieki nad potrzebującymi (zdrowymi), dowozu żywności dla osób potencjalnie zagrożonych wirusem SARS-Cov-2 objętych kwarantanną, bądź wywozu śmieci z mieszkań osób
na kwarantannie. Prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. lubuskiego poinformował o inicjatywie zarządu województwa, który przyznał dofinansowanie na pomoc lubuskim seniorom.
Pomogą im OSP, kupując artykuły spożywcze i środki higieny osobistej i dostarczając je do
domu. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki na zakup dla OSP środków
ochronnych niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Wskazano także na konieczność utrzymywania przez biura zarządów wojewódzkich ZOSP RP stałego kontaktu telefonicznego z OSP. Prezydium ZG ZOSP RP podjęło uchwałę nr 126/25/2020 w sprawie
sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-

4
5

http://www.zosprp.pl/files/news/_single/2020-11-30_COVID-19_AZiO_1.3.pdf (dostęp: 9.12.2020).
W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, praca zbiorowa pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego,
Warszawa 2018, s. 195.
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spolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zalecono
władzom ZOSP RP i władzom jego oddziałów obradowanie oraz podejmowanie uchwał
poza posiedzeniami, w trybie pisemnym (poczta zwykła, elektroniczna, telefaks itp.) lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii. To samo zarekomendowano ochotniczym strażom pożarnym6.
5 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP, przeprowadzone
w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Członkowie Zarządu, korzystając z własnych urządzeń mobilnych, aktywnie uczestniczyli w dyskusji nad
poszczególnymi projektami uchwał. W szczególności omówiono aktywność Związku
w czasie rozwijającej się pandemii, podjęto zagadnienia planu pracy i budżetu na 2020 r.
oraz wykonania budżetu i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku OSP RP za
2019 r. Zarząd zaakceptował uchwałę dotyczącą zawieszenia stosowania w 2020 r. zasady
odpłatności za odznakę „Za Wysługę Lat”. W tym roku odznaki i odznaczenia zakupione zostały ze środków Zarządu Głównego dla wszystkich oddziałów wojewódzkich według wcześniej określonych potrzeb. Zamówienia oddziałów wojewódzkich zrealizowano
w pierwszym kwartale roku. Zarząd potwierdził prawo do tytułu członka honorowego
ZG ZOSP RP Krzysztofa Witczaka, kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów, która została zwyciężczynią Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w 2019 r.
oraz Rafała Mesjasza, opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Ruszów, woj.
dolnośląskie, która zwyciężyła w tegorocznym konkursie „Najlepsi z Najlepszych”. Zarząd
Główny na wniosek Komisji Historycznej mocą uchwały nadał imię prof. Józefa Ryszarda
Szaflika Izbie Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP mieszczącej się
w budynku OSP Warszawa-Wesoła. W dyskusji członkowie Zarządu odnieśli się krytycznie do działań podejmowanych przez MSWiA w związku z akcją profrekwencyjną. Zgodnie z planem ministerstwa w każdym województwie gmina licząca do 20 tys. mieszkańców,
która odnotuje najwyższą frekwencję w niedzielnych wyborach prezydenckich, otrzyma
średni samochód gaśniczy. W opinii członków Zarządu w podziale środków finansowych
i sprzętu należy kierować się przede wszystkim rzeczywistymi potrzebami w sferze bezpieczeństwa, podstawą nie mogą być wyniki konkursu na frekwencję wyborczą7.
Na zdalnym posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP 24 września podjęto uchwałę
nr 160/36/2020 w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19. Zalecono odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. W drodze wyjątku możliwe są posiedzenia z fizycznym udziałem zebranych na terenie powiatu znajdującego się w obszarze zielonym, pod
warunkiem zachowania wymagań sanitarnych. Dopuszcza się możliwość organizowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego niektórych imprez – pod warunkiem istnienia ważnej przyczyny uzasadniającej ich zorganizowanie, stosowania się do zaleceń

6
7

http://www.zosprp.pl/?q=content/posiedzenie-prezydium-zg-zosp-rp (dostęp: 9.12.2020).
Archiwum ZG ZOSP RP. Prezydia 2020 r.
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odpowiednich władz państwowych i samorządowych związanych z organizacją tego typu
imprez oraz odbywania się imprezy wyłącznie na terenie powiatu znajdującego się na terenie zielonym8. Za pośrednictwem strony internetowej do druhów zrzeszonych w OSP
skierowano instrukcję zdalnej organizacji statutowych spotkań, wraz ze wskazaniem
ważności i podstawy prawnej wykorzystania środków komunikacji elektronicznej do prowadzenia posiedzeń i zebrań. Jako rekomendowane wskazano rozwiązanie, które Google
stworzył do prowadzania spotkań on-line w formie konferencji wideo – aplikacji Google
Meet, dostępnej w Google Workspace.
Realizując statutowe działania ZOSP RP oraz dostosowując się do obowiązujących
w okresie pandemii zasad, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak
22 października poprowadził w formie telekonferencji posiedzenie Zarządu Głównego
ZOSP RP. Podczas posiedzenia ustalono, że kampania sprawozdawczo-wyborcza przed
XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP przebiegała będzie w latach 2021-2022. W kolejnej uchwale ZG ZOSP RP złożył hołd założycielom OSP, którzy ponad 100 lat temu
w myśl hasła „W jedności siła” podjęli trudne dzieło budowania wspólnot, by w potrzebie
nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a także twórcom Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ich doniosłej roli w zjednoczeniu wszystkich
związków straży pożarnych w Polsce w jednolitą organizację. Wyrażono podziękowanie
wszystkim członkom OSP, działaczom i pracownikom Związku oraz przyjaciołom pożarnictwa – za zaangażowanie, trud oraz pomoc w realizacji zadań na rzecz ochrony życia,
zdrowia, mienia i środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Zarząd Główny ZOSP RP postanowił uhonorować OSP i poszczególne
osoby za działalność na rzecz umacniania społecznej pozycji Związku i upowszechniania humanitarnych wartości służby pożarniczej wśród lokalnych społeczności. Zobowiązał również oddziały i działaczy Związku, aby prezentowały tradycję, dorobek 100-lecia
i obecną działalność Związku i OSP w środowiskach społeczności lokalnych w ramach
uroczystości realizowanych w 2021 r. Ponadto zawieszono do końca XIV kadencji Związku OSP RP stosowanie zasady odpłatności za odznakę „Za Wysługę Lat”. Na zakończenie posiedzenia omówiono także sprawy bieżące, związane m.in. z trwającą epidemią
COVID-19 oraz współpracą OSP i PSP w działaniach pomocowych. Przedstawiono stan
prac nad strategią Florian 2050 oraz wydawanymi pozycjami książkowymi: tomem trzecim „Analiz strategicznych Florian 2050”, „Słownika biograficznego strażaków polskich”
oraz monografii Związku OSP RP9.

8

9

Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie zasad organizowania posiedzeń władz oraz imprez masowych
w okresie zagrożenia COVID-19 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rp-w-sprawie-zasad-organizowania-posiedzen-wladz-oraz-imprez-masow
(dostęp: 9.12.2020).
Zdalne posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.
zosprp.pl/?q=content/zdalne-posiedzenie-zarzadu-glownego-zosp-rp (dostęp: 9.12.2020).
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18 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego
ZOSP RP. W posiedzeniu (on-line) wzięli między innymi udział: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek i komendant
główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
Tego samego dnia w siedzibie ZOSP RP odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej realizowania Narodowego Programu Szczepień
pomiędzy Kancelarią Premiera Rady Ministrów (list podpisał Michał Dworczyk, minister
− członek Rady Ministrów, szef KPRM). Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (podpis złożył prezes ZG Waldemar Pawlak) i Komendą Główną
Państwowej Straży Pożarnej (podpisał nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny
PSP). Zarząd Główny Związku OSP RP zadeklarował włączenie się w proces komunikacji i edukacji publicznej mający na celu budowanie zaufania wobec strategii szczepień,
dostępu do szczepień i samej szczepionki. Dbając o bezpieczeństwo wspólne ZG OSP RP
zadeklarował także zaangażowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w proces
szczepień i motywowanie społeczeństwa do podjęcia decyzji o dobrowolnym przystąpieniu do programu. Zobowiązał się pomóc obywatelom w zapewnieniu dowozu do punktu
szczepień oraz bezpiecznego powrotu do domu. Kancelaria Premiera Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochronnych niezbędnych do
realizacji procesu szczepień. Podpisany list intencyjny gwarantuje uprawnionym strażakom-ratownikom ochotniczych straży pożarnych wzięcie udziału w szczepieniach w etapie 1 Narodowego Programu Szczepień, wraz z innymi służbami mundurowymi.
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Po podpisaniu listu intencyjnego. Od lewej prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, minister − członek Rady
Ministrów, szef KPRM Michał Dworczyk oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Warszawa, 18 grudnia 2020 r.

4. Związek na pierwszej linii – wsparcie, interwencje, pomoc prawna
Pierwsze miesiące pandemii to czas, w którym kierownictwo Związku podejmowało
wysiłki na rzecz poprawy zabezpieczenia i ochrony strażaków ochotników oraz szybkiej
zmiany prawa tam, gdzie było to konieczne dla bezpieczeństwa ich i ludności. Przede wszystkim dotyczyło to wystąpień prezesa ZG Waldemara Pawlaka i działań Biura ZG ZOSP RP,
na czele z dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Krzysztofem Kowalczykiem. Nie
pozostawiliśmy OSP samym sobie. Pomagaliśmy w ramach możliwości. Od tego jesteśmy.
Od blisko 100 lat, a to zobowiązuje...
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, zwracając się do druhów ochotników, wielokrotnie podkreślał, że sytuacja w naszym kraju przedstawia się bardzo poważnie,
a w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 niezwykle istotne jest,
aby każdy wykonywał swoje obowiązki z najwyższą starannością. Zwracał również uwagę, że w sprawach dotyczących osób chorych na COVID-19 co do zasady OSP prowadzą
działania zabezpieczające, wspierające i prewencyjne. Właściwe działania są domeną wyspecjalizowanych i odpowiednio wyposażonych jednostek ochrony zdrowia. Bezpośredni udział w akcjach jednostki OSP podejmują wówczas, gdy dysponują odpowiednimi
środkami ochrony osobistej, na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kierowania
PSP. Zaznaczał jednak, że gdyby zaistniał stan nadzwyczajnej konieczności – katastrofa,
wypadek, pożar, gdy zagrożone byłoby życie wielu ludzi, należy bezwarunkowo przystąpić
do akcji ratowniczej, nie zważając na ryzyka i zagrożenia związane z możliwością zachorowania.
Szybko okazało się, że potrzeba dostosowywania się do rzeczywistości wymuszała
zmiany w funkcjonowaniu jednostek i modyfikację istniejącego prawa. Związek stał się
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autorem szeregu postulatów i inicjatyw. Jedną z ważniejszych spraw okazały się badania
okresowe. Z jednej strony wymogi prawne, z drugiej niemożność ich spełnienia. Wynikało to z utrudnień w dostępie do lekarzy oraz zaangażowania służb medycznych w walkę
z koronawirusem. W związku z tym 23 marca Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenia obowiązku posiadania przez
członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich wymaganych w art. 19 ust. 1c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej. Każdego miesiąca ponad 5500 ratowników OSP powinno poddać się
ponownym okresowym badaniom lekarskim, w przeciwnym wypadku utraci uprawnienia do udziału w akcjach, co mogło uniemożliwić w tak trudnym czasie uczestnictwo
w działaniach ratowniczych. Zaproponowano, aby zawieszenie takie obowiązywało przynajmniej do czasu odwołania na obszarze kraju stanu zagrożenia epidemicznego10. To zostało zrealizowane.
Kolejnym adresatem interwencji był minister zdrowia. ZOSP RP wystąpił o czasowe
zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu weryfikacyjnego przez członków OSP
posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika (unormowanie w art. 4 w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
ministra zdrowia z 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy). Można przyjąć, że każdego miesiąca ponad 1200 ratowników OSP powinno
przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego, w przeciwnym wypadku utraci uprawnienia
do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Słusznie przewidywaliśmy, że wkrótce
każdy ratownik będzie nieodzowny. Nie można było dopuścić do zablokowania udziału
w akcjach ratowniczych wykwalifikowanej kadry ratowniczej Związku z przyczyn czysto
formalnych11. Kolejny postulat został uwzględniony. 28 marca Sejm RP uchwalił ustawę
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk nr 301), w której to wprowadzono przepis umożliwiający podejmowanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownikom posiadającym m.in. zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Termin upływa w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania
tego stanu. Tym samym osoby spełniające m.in. wyżej wymienione wymagania mogły
w dalszym ciągu udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy. Umożliwiło to zachowanie
ciągłości działania jednostek OSP w trudnym i jak się okazuje długim okresie pandemii.
Prezes ZG ZOSP RP 26 marca zwrócił się do prezydenta RP z prośbą o rozważenie zgody
na skorzystanie z zapasów strategicznych, by doposażyć strażaków OSP w środki ochrony
indywidualnej. Prośba ta była konsekwencją działań podejmowanych przez wojewodów,

10

11

Wystąpienie ZOSP RP do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
http://www.zosprp.pl/?q=content/wystapienie-zosp-rp-do-ministra-swia-oraz-ministra-zdrowia-o-zawieszenie-obowiazku-aktualiza (dostęp: 9.12.2020).
Ibidem.
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którzy polecali m.in. właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym współdziałanie z PSP we współpracy z OSP będącymi w KSRG w celu zabezpieczenia pomocy żywnościowej osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił uwagę, że OSP nie dysponują środkami
ochrony indywidualnej ani nie przechodziły odpowiednich szkoleń, które zapewniłyby ich
członkom bezpieczeństwo przy kontaktach z osobami, które mogą być zarażone koronawirusem. Dotąd nie przewidywano udziału OSP w działaniach wobec osób, o których wiadomo, że mogą być nosicielami tego wirusa. W działaniach, w których mogłoby dojść do kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, co do zasady uczestniczyć powinni odpowiednio
wyszkoleni i wyposażeni strażacy PSP. Polecenia wojewodów zmieniły całkowicie ten stan
rzeczy. W takim wypadku strażakom ochotnikom powinny zostać zapewnione takie same
środki ochrony indywidualnej, jak strażakom PSP – akcentował prezes Pawlak12. Problem
środków ochrony osobistej był wyjątkowo trudny. Jak pamiętamy, na przylot największego
samolotu świata z takim sprzętem na lotnisku czekał sam premier. Potem okazało się, że te
maseczki nie spełniały swej roli i nie powinny być dopuszczone do użytkowania.
Waldemar Pawlak zareagował także na niepokojące sygnały o próbach wymuszania
przez lokalne władze na strażakach ochotnikach zgody na wykorzystywanie strażnic OSP
do celów związanych z COVID-19 – na przykład do przygotowania pomieszczeń dla osób
odbywających kwarantannę. Prezes uznał, że uleganie takim naciskom i wyrażanie zgody
na działania ryzykowne, jak wymienione powyżej, może na pewien czas zakłócić działalność OSP i realizację zadań na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomniał, że podstawowym zadaniem jednostki OSP jest prowadzenie działań ratowniczych,
np. zwalczanie pożarów, katastrof i innych miejscowych zagrożeń, do których jednostka
może być dysponowana, oraz realizacja zadań stawianych w ramach KSRG. Podkreślił, że
członkowie OSP nie powinni podejmować działań mogących w konsekwencji sparaliżować możliwość wykonywania działań ratowniczych.
#strażacymedykom
W wielkanocnym liście z 21 kwietnia skierowanym do strażaków ochotników prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak podkreślił swoją jedność ze strażacką społecznością.
Podziękował za opiekę nad mieszkańcami, za ogromne wsparcie, jakie strażacy dają lekarzom, ratownikom medycznym i medycznemu personelowi pomocniczemu – ludziom,
którzy walczą o zdrowie i życie na pierwszej linii, najbardziej narażając się na zakażenia.
Zaznaczył, że szybko rozwijająca się akcja #strażacymedykom, godna najwyższego uznania, pokazuje mądrość i doskonałe przygotowanie strażaków ochotników nawet na sytuacje, na które trudno być gotowym.

12

Pismo PZG ZOSP RP do prezydenta RP z prośbą o możliwość skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/pismo-prezesa-zg-zosp-rp-do-prezydenta-rp-z-prosba-o-o-mozliwosc-z-zapasow-strategicznych-dl (dostęp: 9.12.2020).

37

Marian Zalewski

„Każdy dzień pokazuje, że ochotnicze straże pożarne są największą i najbardziej mobilną
organizacją w Polsce, zrzeszającą ludzi odważnych, myślących, kreatywnych i dobrze przygotowanych do swojej roli. Dziś zwłaszcza widać, jak dobrze jesteście zorganizowani i oddani swojej ratowniczej misji. Słowo »ratownik« zawsze miało moc i wyjątkowy wydźwięk, dziś nabrało
jeszcze bardziej szczególnego znaczenia, które Wy potwierdzacie swoimi czynami. Solidarność, jaką okazujecie obywatelom, którymi opiekujecie się na swoim terenie, oraz członkom
personelu medycznego jest wielka i bardzo ważna. Nie tylko z uwagi na fizyczną pomoc, ale
także ze względu na wyższy wymiar, który zwłaszcza w chwilach grozy umacnia wiarę w drugiego człowieka i niewątpliwie niesie pocieszenie. Szczególnie tym, którzy w szpitalach pracują
dziś ponad siły i często nie widują swych rodzin, aby ich nie narażać na niebezpieczeństwo zakażenia. Jesteście bardzo ważni i bardzo potrzebni” – napisał prezes Waldemar Pawlak. Zwrócił się również z ogromną prośbą, aby strażacy, myśląc o innych i niosąc im pomoc, pamiętali
także o bezpieczeństwie swoim i swoich rodzin. „Macie wiedzę, doświadczenie i odpowiednie
przeszkolenie, które nauczyły Was, że ratownik musi być odpowiednio zabezpieczony, wiem
też jednak, że wielu z Was, myśląc o innych, niekiedy zapomina o sobie. Jesteście bohaterami,
ale też ludźmi szczególnie narażonymi na zagrożenie, gdy niesiecie pomoc innym. Dbajcie
o siebie i o swoich bliskich, którym przekazuję szczególne podziękowania za wyrozumiałość,
jaką okazują Waszej trudnej służbie, i wsparcie, które Wam dają”13.
Interwencje i wystąpienia prezesa Związku to wybrane przykłady troski Związku
w sprawach ważnych dla ruchu strażackiego, ale i bezpieczeństwa nas wszystkich. Wynika
to z prostego faktu: zdrowy, bezpieczny strażak to i nasze bezpieczeństwo. Zwracaliśmy się
także do strażaków ochotników, aby w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią
i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych przyłączali się do honorowego oddawania
krwi. 12 sierpnia zaapelował o to Waldemar Pawlak. „To czas mądrych wyborów i decyzji.
Dlatego zwracam się do was, Rycerze Świętego Floriana, abyście po raz kolejny wsparli
służby medyczne w walce z COVID-19. (...) Namawiam też do organizowania lokalnych
zbiórek krwi we współpracy z najbliższym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które oferuje przyjazd mobilnego punktu pobierania krwi w uzgodnionym terminie i miejscu”14. Na apel prezesa odpowiadali strażacy w różnych zakątkach kraju. Przykładem jest
OSP Wyszyna, której członkowie w sierpniu oddali grupowo krew.
Dziesiątki spraw natury interwencyjnej, informacyjnej i prawnej wyjaśniało biuro
Związku w Warszawie oraz biura w oddziałach wojewódzkich. Szczególnie istotne były zagadnienia prawne. Zmieniające się od wiosny przepisy rodziły szereg wątpliwości i interpretacji. W imieniu ZG ZOSP RP mecenas Krzysztof Miazga na bieżąco analizował i wyjaśniał ich zmiany. Porady i wyjaśnienia publikowane są na stronie www.zosprp.pl oraz
na profilach Związku w social mediach. Zapytania kierowane do ZOSP RP i odpowiedzi
mecenasa niejednokrotnie wspomogły OSP w działaniach związanych z COVID-19.

13
14

http://www.zosprp.pl/files/news/1267/ListPrezesa.jpg (dostęp: 9.12.2020).
http://www.zosprp.pl/files/news/_single/2020-08-12_Koronawirus_Apel_Prezesa_Krwiodawstwo-1-1.png
(dostęp: 9.12.2020).
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Czas pokazał, że podstawą ochrony przed niebezpiecznym wirusem były proste zasady:
dystans społeczny, maseczki zakrywające usta i nos oraz higiena osobista. Największym problemem w marcu, kwietniu i maju był brak maseczek. Pojawił się wręcz chaos w zakupach.
Rząd nie potrafił opanować sytuacji. Ludzie starali się więc ratować, szyjąc maseczki domowym sposobem. Szyto je zwłaszcza w rodzinach strażackich. Chodziło o bezpieczeństwo
strażaków w akcji, spieszących na ratunek. Nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od
dobrze wyposażonych, kompetentnych, ale przede wszystkim zdrowych służb. Tu wiele zrobiliśmy. Poczynając od uruchomienia produkcji własnej w Brzezinach.
WUS Brzeziny a maseczki higieniczne
Już w marcu załoga ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach rozpoczęła produkcję osłonek (maseczek). W okresie marzec – maj wyprodukowała łącznie 51,5
tys. osłonek trój- i dwuwarstwowych typu maseczki higieniczne. Wprowadziła też do produkcji kombinezony i fartuchy jednorazowe z włókniny. Część z nich przekazywano nieodpłatnie.
W kwietniu WUS – poruszona informacją o dużej liczbie zachorowań – przekazała osłonki (maseczki) Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz klasztorowi sióstr bernardynek w Brzezinach. W pierwszej fazie epidemii ZOSP RP WUS, dbając o bezpieczeństwo współpracowników, przekazała 700 osłonek dla struktur ZOSP RP.
Związek oraz WUS w Brzezinach odpowiedziały na apel Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, które borykało się
z olbrzymim problemem wynikającym ze stanu zaopatrzenia w środki ochrony osobistej
i inne materiały potrzebne w codziennym funkcjonowaniu szpitala. Przekazano w maju
1000 jednorazowych osłonek ochronnych (maseczek), które posłużyły pracownikom
szpitala w codziennym funkcjonowaniu jako środki ochrony osobistej15.
Wszyscy pracownicy WUS zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej – otrzymali osłonki trójwarstwowe. W sumie w pierwszej fazie epidemii przekazano im około
1000 osłonek, w okresie jesienno-zimowym blisko 2000. Jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo strażaków, do umundurowania i ubrań specjalnych WUS dodaje maseczki za
1 gr. Wprowadziła również do produkcji maseczki z logo Związku OSP RP i młodzieżowych
drużyn pożarniczych, dostępne w zarządach oddziałów wojewódzkich ZOSP RP i w sklepie internetowym WUS. Przekazane osłonki trójwarstwowe zostały wyprodukowane przez
WUS z materiałów używanych przy produkcji maseczek medycznych zgodnych z normą
PN-EN 14 683, wewnętrzna warstwa osłonek posiada badania na przenikanie bakterii Instytutu Centexbel. Również materiały użyte do produkcji osłonek dwuwarstwowych spełniają
najwyższe standardy – są bezpieczne w kontakcie ze skórą (nie zawierają szkodliwych substancji), pozwalają na swobodne oddychanie i mają certyfikat Oeko-Tex®.
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Wspieramy Mazowieckie Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza ZOSP RP i WUS Brzeziny. | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/wspieramy-mazowieckie-centrum
-zdrowia-im-prof-jana-mazurkiewicza-zosp-rp-i-wus-brzeziny (dostęp: 9.12.2020).
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Volkswagen wpiera strażaków ochotników
Konkretny przykład pomocy dla OSP stanowi współpraca Związku z firmą Volkswagen
Financial Services Polska Sp. z o.o. (dalej: VWFS). ZOSP RP zawarł z VWFS porozumienie,
którego celem jest wsparcie działalności ZOSP RP i OSP związanej ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz z zapobieganiem i walką z suszą i zagrożeniem pożarowym
w określonych regionach w Polsce. W czerwcu 2020 r. VWFS przekazał 30 Volkswagenów
Transporterów OSP z całej Polski, by wesprzeć działalność operacyjną tych jednostek związaną ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz z zapobieganiem zagrożeniom
pożarowym i suszy oraz walką z nimi. Przekazane pojazdy zarejestrowane są na VWFS,
z ważnym w okresie użyczenia przeglądem technicznym i ubezpieczeniem (OC, AC).
Do każdego pojazdu dołączona została karta paliwowa z limitem 2500 km/miesiąc (limit
kwotowy w wysokości 1000 zł/miesiąc) do wykorzystania na stacjach paliw BP. Okres użyczenia wynosi minimum sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia.
Dodatkowo ZOSP RP wyposażył każdy pojazd w: maseczki medyczne jednorazowe
trójwarstwowe 50 szt. – 14 opak., kombinezon zgodny z normą PNEN 14126 – 2 szt.,
rękawiczki nitrylowe 100 szt. – 1 opak.,
płyn odkażający etanol do rąk – 1 szt.,
opryskiwacz ręczny ciśnieniowy naramienny – 1 kpl., płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l – 2 szt. Pierwszoplanowym
celem działań jest walka ze skutkami
COVID-19, ale samochody uczestniczą również w akcjach powodziowych,
związanych z suszą czy z pożarami.
Bezpłatnie użyczone OSP przez Volkswagen Financial Services samochody są ubezpieczone i objęte obsługą serwisową. Charakteryzują się przestronną, sześcioosobową
kabiną i dużą przestrzenią ładunkową. Napęd na cztery koła pozwoli strażakom dotrzeć
w krótkim czasie do każdego miejsca. Będą one wsparciem dla strażaków ochotników
w ich codziennych działaniach, w tym w walce ze skutkami epidemii COVID-19, powodzi
czy suszy.
Z uwagi na duże zainteresowanie auta udostępniono OSP według jasnych kryteriów:
1. Przynajmniej jedno auto na województwo (jeżeli z danego województwa złożono jeden wniosek, to został rozpatrzony pozytywnie).
2. Statystyka działań w 2020 r.
3. Liczba członków mogących brać udział w akcjach.
4. Opis przewidywanego sposobu wykorzystania pojazdu.
Do końca czerwca wszystkie Volkswageny trafiły do wytypowanych OSP we wszystkich
województwach16. Większość z ponad tysiąca interwencji z użyciem przekazanych samochodów dotyczyła walki ze skutkami epidemii: strażacy dostarczali środki dezynfekcyjne

16

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o użycza OSP 30 samochodów Volkswagen Transporter | Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/volkswagen-financial-services-polska
-sp-z-oo-uzycza-osp-30-samochodow-volkswagen-transporter (dostęp: 9.12.2020).
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i ochronne, dowozili zaopatrzenie do izolowanych osób i instytucji, odkażali i ozonowali
obiekty publiczne, a także przewozili próbki do badań wirusologicznych i osoby podejrzane o zakażenie. Nierzadko wyjeżdżali również do pożarów, a w ramach przeciwdziałania
skutkom suszy kontrolowali poziom zagrożenia oraz zbiorniki z wodą i drogi pożarowe
w lasach. Usuwali też skutki nawałnic i wichur, wypadków samochodowych, a w sezonie wakacyjnym wspierali akcje związane z bezpieczeństwem nad wodą. Po pierwszych
trzech miesiącach akcji samochody udostępnione bezpłatnie przez Volkswagen Financial
Services przejechały już łącznie ponad 80 tys. km i były wsparciem dla strażaków w ponad 1000 interwencji i wyjazdów. Główny cel współpracy został więc osiągnięty: było
nim wsparcie działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, a także
zapobieganie suszy, pożarom i powodziom oraz walka z nimi. „W październiku nadeszła
kolejna fala epidemii, znacznie szersza niż wiosenna. Obecnie samochody VWFS są więc
szczególnie potrzebne i nadal będą pracowały na rzecz OSP” – deklaruje Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services17.
5. Razem z samorządem na dobre i złe czasy
Trudny czas pandemii dowiódł trwałości wieloletnich rozwiązań prawnych i doświadczeń we współpracy z samorządem. To pozwoliło na uruchomienie wielomilionowych
środków na bezwzględnie potrzebną pomoc OSP, zwłaszcza w zabezpieczeniu ochotników
w środki ochrony osobistej. Bez nadzwyczajnych działań właśnie w bliskości z władzami
samorządowymi tysiące OSP nie mogłoby w pierwszych miesiącach ratować ludzi, wspierać w działaniach związanych z pandemią. Zwłaszcza w niewielkich miejscowościach,
z dala od centrów miejskich i gminnych, z dala od jednostek KSRG, nie mówiąc o PSP.
Tam, gdzie często działa jedynie OSP. W każdym województwie rozgrywała się swoista
bitwa, której stawką było zdrowie i życie ratowników, strażaków. Ważne były pieniądze,
ale najważniejszy – czas. Zobrazują to przykłady z wybranych województw.
Mazowsze – szybko, kompetentnie skutecznie
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego Antoni
Jan Tarczyński zwrócił się już 27 marca do marszałka województwa mazowieckiego Adama
Struzika z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych z budżetu województwa na doposażenie OSP na Mazowszu w środki ochrony indywidualnej (OI) chroniące przed pandemią.
W odpowiedzi marszałek województwa mazowieckiego powiedział: ,,Strażacy ochotnicy
dzięki świetnemu przeszkoleniu w zakresie ratownictwa pełnią nieocenioną funkcję w walce
z koronawirusem. Pomagają służbom: medycznym, policji, ale też zwykłym ludziom – chociażby w zrobieniu zakupów. Niestety, bardzo często brakuje im środków ochrony osobistej
– maseczek, rękawiczek czy środków dezynfekujących. To niedopuszczalne! Dlatego właśnie
na ten cel przeznaczamy nasze środki. Tu chodzi nie tylko o bezpieczeństwo ich samych, ale
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Strażacy ochotnicy pokonali już 80 tys. kilometrów z VWFS | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://
www.zosprp.pl/?q=content/strazacy-ochotnicy-pokonali-juz-80-tys-kilometrow-z-vwfs (dostęp: 9.12.2020).
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i osób, którym pomagają”18. W efekcie wyasygnowano na ten cel 8 mln zł brutto. Aby zakupiony asortyment OI spełniał swoją rolę, również co do liczby sztuk zakupionego asortymentu,
do „obdarowania” wytypowano wszystkie 548 OSP – tyle, ile było na dzień 31 marca 2020 r.
jednostek z terenu Mazowsza działających w ramach KSRG. Dalsze działania z Urzędem Marszałkowskim, m.in. techniczny nadzór nad realizacją zamówienia ze strony ZOSP RP, przejął
ZG ZOSP RP. Uzgodnione zostały także kwestie prawne umów z UM.
Projekt został w krótkim czasie zrealizowany dzięki współpracy ZOSP RP i Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu SA, które zgromadziły potrzebne ochrony osobiste,
tj. maski jednorazowe, rękawice nitrylowe, płyny dezynfekcyjne, worki na odpady medyczne, komplet ubrań specjalnych – jednorazowych kombinezonów, odpowiednio je zapakowały
i dostarczyły bezpośrednio pod wskazane adresy, do odbiorców końcowych, w dwóch dostawach. Wszystkie produkty zostały zakupione od znanych polskich producentów, którzy na
co dzień specjalizują się w produkcji tego typu środków ochrony indywidualnej. Nie było to
jednak prostym przedsięwzięciem. Chaos wywołany medialnymi informacjami, niedostępnością środków ochrony indywidualnej oraz importem na rynek polski produktów bez stosownych certyfikatów powodował, iż nie było łatwo zdobyć w krótkim czasie pożądane produkty,
z dokumentami potwierdzającymi ich wysoką jakość, tj. deklaracją zgodności z wymaganymi
standardami dla danej grupy środków ochronnych indywidualnej.
Po zrealizowaniu wyżej opisanego projektu Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego
w Kaliszu SA przy współpracy z sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP woj. mazowieckiego Zbigniewem Kaliszykiem opracowały ankietę mającą na celu zebranie informacji o potrzebach w zakresie ochron osobistych oraz skutków opisanego powyżej przedsięwzięcia. Ankieta została skierowana bezpośrednio do jednostek OSP, które
brały udział w niniejszym projekcie. W badaniu wzięły udział 304 jednostki.
Wyniki ankiety pokazują jednoznacznie, jak potrzebny był projekt sfinansowania zakupu środków ochronnych przeznaczonych do przeciwdziałania COVID-19. Zwiększyły one poczucie bezpieczeństwa strażaków podczas akcji ratowniczo-pomocniczych, co
potwierdziło prawie 89% ankietowanych. Wszystkie przekazane środki ochrony indywidualnej spotkały się z uznaniem – cieszy to tym bardziej, że 76% ankietowanych jednogłośnie zadeklarowało problemy z nabyciem kompleksowych środków ochrony indywidualnej
po ogłoszeniu pandemii. Prawie 73% ankietowanych wskazało pozytywy zrealizowanego
projektu odpowiadając: „tak, w chwili ogłoszenia pandemii nie było łatwo pozyskać kompleksowo środki ochrony indywidualnej do walki z COVID-19, dlatego ucieszył mnie fakt
otrzymania kompletnego zestawu”. Kolejną pozytywnym wymiarem projektu jest pozyskanie przez jednostki OSP oprócz jednorazowych produktów, takich jak m.in. maski,
rękawice czy kombinezony, kompletu ubrania lekkiego oraz hełmu lekkiego z przyłbicą i goglami, które będą mogły wykorzystać po zakończeniu pandemii do pozostałych
działań ratowniczych. Potwierdziło to prawie 69% ankietowanych. Według opinii prawie
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8 mln zł na środki ochrony dla mazowieckich OSP | Informacje prasowe | Samorząd Województwa Mazowieckiego, https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4752,8-mln-zl-na-srodki-ochrony
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90% ankietowanych powinny one znajdować się w ich codziennym wyposażeniu, uzupełniając ubranie specjalne ciężkie oraz hełm bojowy ciężki. Doświadczenie strażaków
ochotników pokazuje, iż środki ochrony indywidualnej używane na co dzień powinny
być właściwie dobrane do poszczególnych działań ratowniczych. Z tym zgodziło się prawie 99% ankietowanych. Niewłaściwy dobór środków ochrony ma negatywny wpływ na
komfort pracy strażaka, na jego sprawność fizyczną oraz precyzję i szybkość w działaniu.
To potwierdziło 98% ankietowanych. Statystyki PSP pokazują, że walka z ogniem stanowi
obecnie mniej niż połowę interwencji, dlatego nie jest zasadne używanie jednego zestawu
środków ochrony indywidualnej, jakim jest zestaw ciężki, do pozostałych działań ratowniczych – z czym zgodziło się prawie 84% ankietowanych.
Podsumowując, zrealizowany projekt zapewnił strażakom ochotnikom poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowanych działań ratowniczo-pomocniczych w okresie pandemii, oszczędził im czasu na poszukiwanie kompleksowych zestawów ŚOI, które w początkowym okresie były niedostępne, a także dał możliwość pozyskania środków w postaci
ubrań specjalnych lekkich, hełmów lekkich, które wykorzystają również po okresie pandemii, zdecydowanie poprawiając swój komfort pracy. To nie jedyny projekt wsparcia strażaków ochotników w 2020 r. Łącznie na doposażenie strażaków ochotników i remonty
strażnic przeznaczone zostało ponad 21 mln zł. Podsumował to marszałek województwa
Adam Struzik: „Bardzo konsekwentnie wspieramy ochotnicze straże pożarne. Dotyczy to
zarówno zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, jak i sprzętu czy odzieży ochronnej.
To wszystko jest niezbędne, aby strażacy mieli odpowiednie warunki pracy i czuli się bezpiecznie. Zwłaszcza ostatnie miesiące pokazały nam, jak bardzo to wsparcie jest potrzebne”19.
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Samorząd Mazowsza przekaże 600 tys. zł na doposażenie strażaków | Informacje prasowe | Samorząd Województwa Mazowieckiego, https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,5027,samorzad-mazowsza-przekaze-600-tys-zl-na-doposazenie-strazakow.html (dostęp: 9.12.2020).

45

Marian Zalewski

46

I. ZWIĄZEK OSP RP W CZASIE PANDEMII

Opolskie przeciw COVID-19
Dobra współpraca Związku z Opolskim Urzędem Marszałkowskim zaowocowała szeroko zakrojoną pomocą potrzebującym OSP. Zakupione zostały środki ochrony osobistej dla wszystkich 528 jednostek OSP w województwie. Na ten cel przekazano 4 mln zł
z unijnego budżetu. Każda OSP otrzymała pakiet – zestaw środków ochrony osobistej.
W zestawach kupionych w ramach projektu znajdowały się m.in.: maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, opryskiwacz. To jeden z elementów projektu unijnego „Opolskie przeciw
COVID-19”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Przekazanie sprzętu miało miejsce
we wszystkich jedenastu powiatach woj. opolskiego. Korzystano również ze środków unijnych. Strażacy 165 jednostek OSP z województwa 16 października odebrali sprzęt przeznaczony do walki z COVID-19 wartości 2,6 mln zł, zakupiony w ramach projektu unijnego
realizowanego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego. W ramach tego projektu zakupiono m.in.: 30 namiotów pneumatycznych z wyposażeniem, 14 fumigatorów z płynem, osiem
opryskiwaczy spalinowych, kombinezony ochronne, ubrania specjalne i koszarowe, buty
ochronne, generatory prądu i zestawy ochrony osobistej. „Zawsze możemy liczyć na pomoc
strażaków ochotników, w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. A dzisiaj to Urząd Marszałkowski pomaga wszystkim jednostkom OSP w regionie. Z funduszy unijnych mamy dla
nich pakiety ze środkami ochrony osobistej dla każdego ochotnika, by niosąc pomoc, także
byli bezpieczni” – powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. „Zakupiony sprzęt jest niezbędny dla strażaków. Zrealizowaliśmy zakupy bardzo szybko. Zostały one
sfinansowane w pełni przez urząd marszałkowski. Kiedy planowaliśmy zakup namiotów, nie
wiedzieliśmy, że będą potrzebne dziś w trakcie powodzi. Strażacy mówią, że jadą już jutro
je rozstawiać w miejscach akcji przeciwpowodziowej i przed szpitalami” – mówił z kolei
Andrzej Borowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP20.
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Teresa Tiszbierek, Samorząd województwa opolskiego pomaga strażakom OSP w walce z COVID-19 | Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/samorzad-wojewodztwa-opolskiego
-pomaga-strazakom-osp-w-walce-z-covid19 (dostęp: 9.12.2020).
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Europejski Fundusz Regionalny wspiera lubuskich strażaków
Strażacy woj. lubuskiego od lat współpracują z samorządem we wspólnym pozyskiwaniu środków unijnych na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. W czerwcu zakończony został kolejny już projekt: „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed
pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 4 – Środowisko i Kultura,
Działanie 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. Przedmiotem
projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie woj. lubuskiego (w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami). Cel główny projektu stanowi wsparcie jednostek OSP
w woj. lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz innych zagrożeń
nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wartość ogólna projektu – 14 261 400 zł, dofinansowanie z UE –
11 646 000 zł.
W ramach projektu zakupiono 19 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
OSP, doposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do działań w zakresie ratownictwa
powodziowego: pompy pływające, pompy szlamowe, skafandry do pracy w wodzie i zapory
przeciwpowodziowe. Jest to projekt partnerski – partnerzy to 19 gmin z terenu woj. lubuskiego. Te projekty stanowią efekt wieloletniej współpracy samorządu lubuskiego na czele z marszałkiem Elżbietą Anną Polak oraz władz lubuskich strażaków z prezesem ZOW
Edwardem Fedko i dyrektorem ZW ZOSP RP Elżbietą Polak. Lubuscy strażacy od lat współpracują z partnerami unijnymi. Nie tylko ze strażakami zza Odry, ale także z Francji.
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Wsparcie w walce z COVID-19 dla zachodniopomorskich strażaków
Województwo zachodniopomorskie to kolejny przykład konkretnej współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz strażaków ochotników. W ramach tej współpracy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wspierają region i strażacką wspólnotę. Wyraźnie to
dostrzegamy dzisiaj, w dobie kryzysu wywołanego przez pandemię. Jednym z takich przykładów jest projekt w ramach Działania 7.7 RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
16 października podpisana została umowa pomiędzy Związkiem a Urzędem Marszałkowskim, dzięki czemu możliwe będzie zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i środki ochrony jednostek OSP. 2 mln zł przeznaczone zostały na realizację projektu „Wsparcie ochotniczych
straży pożarnych w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup wyposażenia
przeznaczonego do walki i zapobieganiu COVID-19”. Wyposażenie trafi do 192 jednostek, z których 104 zostały wyznaczone do walki z COVID-19 jako priorytetowe.
Planowane do zakupu wyposażenie przeznaczone jest do działań epidemiologicznych
związanych z walką z COVID-19. Kombinezony, rękawice oraz gogle stanowią środki
ochrony osobistej strażaków. Są to środki ochronne stosowane w sytuacjach epidemiologicznych. Nie należą do standardowego wyposażenia OSP. Aparaty oddechowe zabezpieczają strażaków przeprowadzających dezynfekcje. Opryskiwacze spalinowe oraz ozonatory będą służyły do dezynfekcji pomieszczeń oraz pojazdów. Namioty pneumatyczne,
lampy namiotowe oraz agregaty prądotwórcze zostaną przeznaczone do utworzenia polowych punktów pobrań lub izb przyjęć.
Ośrodek ZOSP RP w Turawie szkoli strażaków
Od lat szkoli się tu strażaków ochotników, w szczególności przeprowadza kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aż przyszedł 2020 r. I zdawać by się mogło, że wywrócił
wszystko do góry nogami... Marzec to początek pandemii koronowirusa SARS-CoV-2.
Co robić, gdy narodowy lockdown spowodował, że znakomicie funkcjonujący Ośrodek
ZOSP RP w Turawie, który przez ostatnie 6 lat wyszkolił blisko 3000 nowych strażaków-ratowników, nagle nie może robić nic? Jak przetrwać? Jakie zadania realizować? Czy
można pomóc w jakiś sposób systemowi opieki zdrowotnej w Polsce? Chwila trwogi, szukanie nowych rozwiązań, pomysłów i programów. Ośrodek ma znakomitą kadrę. Personel medyczny Opolszczyzny, ratownicy i pielęgniarze/pielęgniarki Opolskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego w Opolu to od wielu lat współpracownicy ośrodka, instruktorzy kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki nim udaje się z sukcesami szkolić
strażaków ochotników z terenu całego kraju. To wielokrotni mistrzowie Polski w zawodach ratownictwa medycznego. To praktycy, którzy do chorych i wypadków jeżdżą już
15-20 lat. Nie nowicjusze, lecz doświadczeni medycy. To oni podczas tzw. pierwszej fali
pandemii zostali rzuceni na pierwszy front walki. Nagle sygnały karetek towarzyszyły
mieszkańcom Opolszczyzny niemal całą dobę, tak jak i w całym kraju. A zmęczeni ratownicy, pełni obaw o swe rodziny, z dyżuru na dyżur coraz bardziej zestresowani, nie mieli
gdzie odpocząć, nabrać sił czy zwyczajnie wyspać się.
W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zrealizowano tzw. mały grant – zadanie publiczne pn. „Wasz Drugi Dom”, którego celem było
zapewnienie możliwości pobytu w ośrodku personelu medycznego OCRM Opole podczas
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pandemii koronawirusa. Ośrodek zapewnił możliwość izolacji większości personelu medycznego ze stacji pogotowia ratunkowego w Opolu, tak aby nie narażali oni swych rodzin
i czas pomiędzy dyżurami spędzali w ośrodku. Skorzystało z tej propozycji 20 ratowników
medycznych i pielęgniarzy, na co dzień instruktorów ośrodka na kursach kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Dopiero potem zaczęły powstawać tzw. izolatornie, miejsca odpoczynku.
Miasto przeznaczyło podlegające mu jednostki OSP na stacje wyczekiwania i stacjonowania
zespołów ratownictwa medycznego. Zespoły przestały się mieszać między sobą, a i komfort
pracy nieco się polepszył.
Miesiące letnie, zazwyczaj tak oblegane przez turystów, ale i młodzież strażacką, w tym
roku nie były dla ośrodka w Turawie łaskawe. Obostrzenia, które wydało MZ i GIS oraz
wytyczne dla organizatorów obozów i wypoczynku dzieci i młodzieży odstraszyły trzy
czwarte organizatorów. Odwołali obozy lub drastycznie zmniejszyli liczbę ich uczestników. Tradycyjne obozy MDP nie odbyły się wcale. Najliczniejszy obóz pod namiotami
to 36 uczestników plus kadra. Ośrodek pracował. Obóz dla młodzieży z OSP Pustków
z pomocą gminy Ozimek, rodziców, przy zachowaniu najwyższych standardów czystości
doszedł do skutku. Drugi, mniej liczny, to obóz szkoleniowy pływacko-ratunkowy opolskiego OSP ORW. Zorganizowanych
zostało też kilka turnusów 12-osobowych półkolonii z elementami pierwszej pomocy. Udało się. „Naszą misją
jest szkolenie strażaków-ratowników,
zawsze, a szczególnie dzisiaj tak potrzebnych. I dlatego we wrześniu i październiku ruszyliśmy ze szkoleniami
pełną parą. Strażacy pragnęli się szkolić. Ciągle wierzyliśmy i nadal wierzymy, że nasza praca w obecnej sytuacji
jest tym bardziej niezbędna. Wysyłamy
w świat kolejne grupy strażaków-ratowników, którzy mogą i jeżdżą już do zdarzeń” –
mówi kierownik ośrodka Aleksandra Ambros-Dorota.
W związku z obostrzeniami w listopadzie odbył się tylko jeden kurs, ale to zawsze
30 nowych ratowników! Przeszkoleni zostali strażacy ochotników z gminy Kruszyna, woj.
śląskie. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. W dniu przyjazdu w ośrodku sprawdzana
jest druhom temperatura, wypełniają ankietę, a zajęcia praktyczne prowadzone są w sześciu różnych salach w grupach pięcioosobowych. Trwają nieco dłużej niż zwykle, przerwy
to przede wszystkim wietrzenie sal, dezynfekcja sprzętu, a druhowie na zajęcia
mają obowiązek zakładać maseczki i rękawiczki jednorazowe. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia większej liczby
instruktorów, kadry medycznej, z którą
– jak wiadomo – jest problem w czasie
pandemii. Ale ośrodek poradził sobie.
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Warto przy tym przypomnieć, że osoby mające status ratownika przed wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii zachowują go nadal, aż do 60 dni po zniesieniu stanu
epidemii, nawet jeśli ich zaświadczenie utraciło ważność. Przepis ten został wprowadzony
po to, aby w warunkach zagrożenia epidemicznego nie organizować egzaminów recertyfikacyjnych kursów KPP. Jednocześnie w ramach określonych rygorów mogły być organizowane wyłącznie takie szkolenia, które w warunkach deficytu ratowników pozwalają
na wyszkolenie dodatkowych osób. Ośrodek „Strażak” wprowadził dodatkowo do zajęć
naukę właściwego zakładania kombinezonów z pakietów ochronnych dla strażaków OSP.
Te zajęcia naprawdę są bardzo potrzebne. Strażacy ochotnicy są obdarowywani przez różne instytucje i firmy kombinezonami, środkami ochrony osobistej, goglami, rękawicami,
lecz nikt nie szkoli ich ani nie pokazuje im nawet, jak prawidłowo przygotować się do
tzw. wyjazdu covidowego. Turawa to robi.
Łącznie na kursach w 2020 r. wyszkoliło się blisko 400 nowych ratowników. To mniej
niż w latach ubiegłych, ale nie zawieszono działalności. W dobie pandemii to właśnie takie
ośrodki jak Turawa, z dala od miejskiego zgiełku, w lesie, z własną dobrą kuchnią i zapleczem noclegowym, mają rację bytu. To właśnie im powinno się teraz pomagać i sprawić, by kolejne grupy ratowników wracały z certyfikatami ratownika do swych jednostek
w kraju. Dziś pogotowie, PSP a jutro OSP będą tą grupą, która pierwsza pomoże nawet
covidowemu pacjentowi. Wspaniała kadra ośrodka w Turawie ma nadzieję, że pandemia,
a z nią niepewność i strach wraz z końcem 2020 r. odejdą raz na zawsze, a ośrodek nadal
będzie szkolił i nie poprzestanie na 400, 500 druhach rocznie. To dzisiaj najlepszy w kraju
ośrodek Związku w dziedzinie kursów kpp.
6. Nowa jakość pracy programowej Związku
Pandemia niczym wojna spowodowała ogromne straty w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego wszystkich krajów świata. Wśród nich Polski. Wiele zmieniła
w życiu naszej organizacji. Z jednej strony jednostki OSP mają jeszcze więcej interwencji,
co łączy się z większym stresem i zagrożeniem dla życia i zdrowia. Z drugiej niemożność
spotykania się uniemożliwia realizację wielu celów programowych. Dotyczy to spotkań
artystycznych, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów sportowo-pożarniczych...
Musieliśmy z miesiąca na miesiąc zmienić dotychczasowe spojrzenie i odnaleźć się
w nowym podejściu, wciąż jednak integrującym środowisko strażackie – od MDP po
weteranów, nie uronić wielopokoleniowego dorobku. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
,,Zapobiegajmy Pożarom” 2020 udało się na początku marca rozstrzygnąć. Zgłoszonych
zostało 346 prac. Także w marcu rozstrzygnęliśmy XI Konkurs ,,Najlepsi z Najlepszych”
na wzorową MDP i jej opiekuna. Ogłosiliśmy I edycję Ogólnopolskiego Konkursu „1% na
OSP” na najlepszy spot filmowy propagujący ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo
pożarowe, zachęcający do przekazania 1% podatku na OSP. Poszerzaliśmy pola współpracy, między innymi podpisując porozumienie o współdziałaniu Związku OSP RP ze
Stowarzyszeniem Dziennikarzy im. Władysława Reymonta.
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Symbolicznym ciągłym sygnałem syren na remizach w całej Polsce 1 sierpnia uczciliśmy pamięć bohaterów powstania warszawskiego.
W tej sprawie prezes Waldemar Pawlak wystosował list do strażaków21, a 11 listopada
zaapelował, aby wzorem minionych lat uczestniczyć w akcji ,,Niepodległa do hymnu”, zainicjowanej przez Biuro Niepodległa22. Punktualnie o 12.00, śpiewając hymn narodowy,
łączyliśmy się w jednej biało-czerwonej drużynie.
Redakcja miesięcznika „Strażak” podejmowała bieżące zagadnienia funkcjonowania
Związku i aktywności OSP, promowała nowe inicjatywy, takie jak „Strażacy dla klimatu”23.
To kilka przykładów z wielu.
Przedłużeniem aktywności Zarządu Głównego była działalność instancji wojewódzkich, powiatowych i gminnych Związku. Jesienią, wraz nową falą epidemii, rozpoczęliśmy
przygotowania do budowania programu Związku na 2021 r. To będzie e-rok, rok kontaktów zdalnych. Przygotowując się do niego, organizujemy szkolenia dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych z platformy Google Suite (Meet), w celu propagowania
przeprowadzania w formie telekonferencji (zdalnie) zebrań i zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. Propagujemy zakładanie kont Google Suite do codziennego użytku, jako
narzędzia komunikacji i pracy zespołowej24. Przeprowadzamy szkolenia dla opiekunów
MDP z platformy Zoom w ramach dofinansowania PNWM.
Dzień Strażaka w cieniu pandemii
Tegoroczny Dzień Strażaka był szczególny. Pandemia zmieniła obraz codzienności.
Tysiące strażaków organizowało wsparcie dla obywateli, inni uczestniczyli w akcjach ratowniczych. W liście otwartym do strażaków prezes Waldemar Pawlak, przekazując słowa
podziwu i wielkiego szacunku, zaakcentował ,,Nie ulega wątpliwości, że bez strażaków
ochotników i wolontariuszy, którzy w całym kraju ruszyli do działania, Polska w tej sytuacji nie byłaby w stanie sobie poradzić”. Słowa podziękowania za współpracę i życzenia
bezpiecznej służby skierował także do strażaków z PSP. Obchody Dnia Strażaka tradycyjnie, chociaż z zachowaniem reżimu sanitarnego, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w bazylice katedralnej diecezji warszawsko-praskiej,
gdzie znajdują się relikwie patrona strażaków, św. Floriana. W uroczystości brała udział
kadra kierownicza ZOSP RP oraz PSP. Po mszy Waldemar Pawlak oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w asyście strażaków uroczyście złożyli wieniec przy
tablicy upamiętniającej strażaków poległych w walkach o niepodległość ojczyzny oraz
tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Następnie wzięli udział w uroczystym złożeniu wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

21
22

23
24

http://www.zosprp.pl/files/news/_single/2020-07-31_Apel_Prezesa_ZOSP_RP_Godzina_W_2.jp (dostęp: 9.12.2020).
http://www.zosprp.pl/files/news/_single/2020-10-28_Apel_Prezesa_ZOSP_RP_Niepodleg%C5%82a_cr.png
(dostęp: 9.12.2020).
Miesięcznik ZOSP RP ,,Strażak” 2020, nr 9, s. 9.
Google Meet – bezpieczne spotkania wideo dla Twojej OSP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
http://www.zosprp.pl/?q=content/google-meet (dostęp: 9.12.2020).
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Zgromadzenie Delegatów CTIF
Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Delegatów CTIF odbyło się w przestrzeni
wirtualnej, za pośrednictwem aplikacji Zoom. Podczas posiedzenia m.in. wybrano nowego prezydenta CTIF i trzech wiceprezydentów. Zgromadzenie Delegatów CTIF decyduje o głównych działaniach i projektach, które mają być realizowane przez CTIF i jest
odpowiedzialne za wybór członków Komitetu Wykonawczego, m.in.: prezydenta, sekretarza generalnego, skarbnika i wiceprezydentów. Jest organizowane raz w roku przez jeden z krajów członkowskich. W tym roku miało się odbyć podczas Międzynarodowych
Targów Pożarniczych Interschutz w lipcu w Hanowerze, jednak ze względu na sytuację
pandemiczną jego termin został przesunięty i po raz pierwszy od 120 lat (ponieważ tyle
istnieje Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów – CTIF)
odbyło się wirtualnie. W Zgromadzeniu Delegatów razem z przedstawicielami 29 państw
uczestniczyli również przedstawiciele Polski – ze Związku OSP RP prezes ZG ZOSP RP
Waldemar Pawlak oraz z ramienia KG PSP nadbryg. Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP. Po 8 latach stanowisko prezydenta opuścił Tore Eriksson ze Szwecji,
który został członkiem honorowym CTIF. Zgromadzenie wybrało nowego prezydenta –
w osobie Milana Dubravaca ze Słowenii, dotychczasowego wiceprezydenta CTIF. Nowymi
wiceprezydentami zostali: Taina Hanhikoski (Finlandia), Christophe Marchal (Francja)
i Anatolij Suprunowskij (Rosja)25.
Pracują komisje ZG ZOSP RP
W 2020 r., wykorzystując możliwości zdalnego komunikowania się (w formie on-line za
pośrednictwem Google Meet), pracowały komisje problemowe ZG ZOSP RP. Dwukrotnie
zbierała się Komisja ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP26. Najważniejszym punktem posiedzenia 20 lipca było nawiązanie połączenia z remizą OSP Ruszów w woj. dolnośląskim i zaproszenie do udziału w nim przez przewodniczącą komisji dh. Teresę Tiszbierek, wiceprezes ZG
ZOSP RP, członków młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Ruszów wraz z opiekunami
Rafałem Mesjaszem i Anetą Dobrzańską – zwycięzcami XI edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna oraz prezesem OSP dh. Januszem Drosiem. Minutą
ciszy uczczono śp. Rafała Neugebauera, członka komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP
oraz komisji ZOW ZOSP RP woj. opolskiego, zmarłego 5 lipca. W trakcie posiedzenia omawiano również sprawy związane z eliminacjami wojewódzkimi oraz zawodami krajowymi
MDP i OSP CTIF stanowiącymi eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady CTIF w Celje
w Słowenii, która z powodu pandemii przesunięta została z 2021 r. na 2022 r. Ustalono również
plan pracy komisji na drugą połowę 2020 r., a szczególnie kwestie związane z regulaminem
umundurowania dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

25

26

CTIF Executive Committee | CTIF − International Association of Fire Services for Safer Citizens through
Skilled Firefighters, https://www.ctif.org/index.php/commissions-and-groups/ctif-executive-committeedata
(dostęp: 9.12.2020).
Teresa Tiszbierek, Zgromadzenie Delegatów CTIF | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.
zosprp.pl/?q=content/zgromadzenie-delegatow-ctif, http://www.zosprp.pl/files/news/1296/Wiceprezydenci.
jpeg (dostęp: 9.12.2020).
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Aktywnie pracowali członkowie Komisji Historycznej. Tradycyjnie ogłoszono konkursy historyczne na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa oraz konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,,Z dziejów ochotniczych straży pożarnych”27. Ogólnopolski Konkurs Kronik został przełożony na 2021 r.
Mimo zawansowania prac organizacyjnych (w tym roku finał miał się odbyć w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie) trzeba było go odwołać, w związku z rygorami prawnymi
obowiązującymi w czasie pandemii. Niemniej jednak szeroka rzesza kronikarzy została
zaprezentowana w tomie drugim „Analiz strategicznych Florian 2050”, przez artykuły,
wspomnienia, wypowiedzi z oprawą zdjęciową. Historycy aktywnie uczestniczą w pracach Związku nad upamiętnianiem historii, m.in. nad powstaniem monografii Związku,
która ma się ukazać na 100. rocznicę jego powstania, w tworzeniu „Słownika biograficznego polskich strażaków”, w przygotowywaniu uroczystych obchodów jubileuszu Związku.
Pomimo pandemii swoje zadania wykonywały pozostałe komisje ZG ZOSP RP: Komisja
Kultury, Komisja Organizacyjna, Komisja Techniczna oraz Komisja Finansów.
O strategii w czasie pandemii
Prace nad strategią to przede wszystkim rozmowy w wielu środowiskach i wypracowywanie stanowisk. To dziesiątki spotkań z naukowcami, działaczami i ekspertami strażackimi, samorządowymi. I nagle pandemia. Nie można organizować spotkań, bo to zagraża
zdrowiu, a nawet życiu. Na szczęście dobrze ustawiona wcześniej praca owocuje. Dzięki kilkudziesięcioosobowej Radzie Programowo-Naukowej Analiz Strategicznych Florian 2050
i nowym technologiom (praca zdalna) nie zmniejszyliśmy tempa. Nasz półrocznik został
wydany w czerwcu, z udziałem kilkudziesięciu autorów (!). Zamieściliśmy go na stronie internetowej Związku www.zosprp.pl w zakładce Strategia Florian 2050. Wszyscy zainteresowani mają do dyspozycji dwa tomy analiz, diagnozy i rekomendacje do dalszych konsultacji
i prac. 18 sierpnia w siedzibie Związku OSP RP odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP Florian 2050. Uczestnicy przeanalizowali dotychczasowe prace nad
strategią. Z uznaniem odnieśli się do szerokiego udziału ekspertów i działaczy strażackich
w tworzeniu treści wydawnictwa „Analizy strategiczne Florian 2050” (tom pierwszy i drugi). Uzgodniono następne działania związane z pracami a w szczególności przygotowanie
tomu trzeciego. Pandemia bardzo utrudnia pracę, ale jej nie uniemożliwia28.
Strażackie orkiestry nadal grają
Niestety nie można było przeprowadzić tradycyjnych regionalnych przeglądów orkiestr. W ich miejsce zorganizowany został jednak zdalny Przegląd Orkiestr OSP. Orkiestry wykonują program konkursowy w swoim środowisku lokalnym, nagrywają swoje
wykonanie i przesyłają materiał do oceny przez jury. Uprawnione do udziału w konkursie są wszystkie strażackie orkiestry dęte. W kategorii obowiązkowej orkiestra wykonuje

27

28

Konkursy historyczne | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/konkursy-historyczne (dostęp: 9.12.2020).
O strategii w czasie pandemii, http://www.zosprp.pl/?q=content/o-strategii-w-czasie-pandemii (dostęp: 9.12.2020).
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dwa utwory – jeden listy utworów do wyboru (lub nową kompozycję na orkiestrę dętą),
drugi – dowolny. Odzew zespołów dętych był znakomity, muzycy zrobili wszystko, aby
bezpiecznie i skutecznie podtrzymywać edukacyjną oraz kulturalną działalność w swoich
środowiskach – często wykorzystując do tego narzędzia interaktywne. Materiały ocenia
jury: dr Mariusz Dziubek, dr Karol Pyka oraz Krzysztof Witczak.
Pracownia Orkiestry Strażackiej
Tak jak w 2019 r. Związek realizował projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
W jego ramach powstał poradnik „Jak prowadzić orkiestrę dętą” dla kapelmistrzów i osób
zarządzających w strażackich orkiestrach dętych. Ponadto zorganizowane zostały szkolenia: „Prawo autorskie w orkiestrze dętej” (obejmujące takie zagadnienia, jak prawa
i obowiązki związane z zamawianiem i/lub zakupem kompozycji i aranży utworów na
orkiestrę, wykorzystywanie twórczości innych, w tym materiałów internetowych do pracy
w orkiestrze, obowiązki orkiestry w stosunku do ZAiKS), „Musztra paradna w orkiestrze
dętej”. Przeprowadzono także w formie webinariów szkolenia: ,,Dotacje administracji
publicznej dla orkiestry dętej”, ,,Fundraising w orkiestrze dętej – zdobywanie funduszy”
i ,,Działalność odpłatna w orkiestrze dętej”. Elektroniczne platformy komunikacji i webinaria to nowa jakość, ale z wielką przyszłością. Dzięki szkoleniom kadra kierownicza
orkiestr dętych mogła pozyskać wiedzę niezwykle potrzebną do prowadzenia zespołów29.
Najlepsi z najlepszych
Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych 11 września w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów XI Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna. Zgłoszono 38 prac dokumenujących działalność MDP w 2019 r.
z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego,
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. W podsumowaniu konkursu uczestniczyły: zwycięska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Ruszowie z woj. dolnośląskiego z najlepszymi opiekunami Rafałem Mesjaszem i Anetą Dobrzańską oraz wyróżniona
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Samborowice, woj. śląskie, której opiekunem jest
Roman Pośpiech. Podczas spotkania laureaci zaprezentowali swoją działalność w prezentacji multimedialnej, uzupełnionej obszernym komentarzem członków drużyny. W podziękowaniu za ciężką całoroczną pracę zwycięska drużyna otrzymała puchar i nagrody.
Gratulacje laureatom złożyli m.in.: Teresa Tiszbierek – wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum
Niepodległości, Grzegorz Obara – wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. dolnośląskiego,
Krzysztof Kowalczyk – dyrektor ZW ZOSP RP, Dorota Zagraba – dyrektor Wytwórni
Umundurowania w Brzezinach, Cezary Nobis – dyrektor Biura Prewencji Centrali Kasy

29

Pracownia Orkiestry Strażackiej | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-3 (dostęp: 9.12.2020).
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jolanta Piechocka – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Tomasz Waźbiński – przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rekord świata na Mistrzostwach Polski STIHL Timbersports®!
5 września w Poznaniu zorganizowano cieszące się od lat ogromnym zainteresowaniem XVII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL Timbersports®, które jak zawsze znakomicie prowadził dh Wiesław Golański. Dziesiątka najlepszych, najsilniejszych
i najbardziej precyzyjnych w kraju drwali z OSP walczyła o zwycięstwo z niezwykłą zaciętością do ostatniego cięcia w zawodach. Wygrał Michał Dubicki i on miał wziąć udział
w rywalizacji o tytuł mistrza świata. Niestety, z powodu rosnącej na świecie liczby przypadków COVID-19 i związanych z tym ograniczeń nakładanych przez rządy wielu państw
mistrzostwa świata zostały odwołane. W Poznaniu padł nowy rekord świata w konkurencji stock saw, ustanowiony przez Marcina Juskowskiego. Drugie miejsce wywalczył Jacek
Groenwald. Na najniższym stopniu podium stanął Arkadiusz Drozdek, historycznie najbardziej utytułowany polski zawodnik. Dzięki bezpłatnej internetowej transmisji zawodników wirtualnie dopingowały tysiące widzów. – Jasne, że inaczej się startuje bez wsparcia
kibiców, szczególnie, że do tej pory frekwencja na mistrzostwach Polski zawsze była wysoka. Dopingowaliśmy się jednak wzajemnie z chłopakami, pomimo oczywistej rywalizacji.
To pomogło przetrwać ten wysiłek i walczyć tak jak zawsze, pełną parą – podsumował
zawody w czasach pandemii dziesięciokrotny mistrz Polski strażaków ochotników
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STIHL Timbersports® Arkadiusz Drozdek30. W grudniu 2020 r. Michał Dubicki został mistrzem Europy w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Dwukrotny Mistrz Polski wyprzedził reprezentanta Belgii Koena Martensa oraz Czecha Martina Komárka.
Pielgrzymowanie Bogu na chwałę
Planowana pielgrzymka strażaków na Jasną Górę
została przez organizatorów przeniesiona na 2021 r.
W wielu regionach lokalne pielgrzymki z uwagi na
zaostrzone rygory i bezpieczeństwo uczestników także zostały przełożone. Kilka pielgrzymek odbyło się
przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności i w mniejszym gronie. Tak zorganizowano pielgrzymkę strażaków woj. łódzkiego w 100. rocznicę
bitwy warszawskiej połączoną z 100. rocznicą urodzin
św. Jana Pawła II oraz pielgrzymkę diecezji łódzkiej.
26 września strażacy pielgrzymowali do Sanktuarium
Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi. Mszę koncelebrowali ks. st. bryg. dr Jan Krynicki – krajowy kapelan
strażaków, ks. Adam Stańdo – kapelan wojewódzki
oraz kapelani powiatowi. W ograniczonej skali odbyła się także 18 października 2020 r.
XIX Pielgrzymka Strażaków do Łagiewnik. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Zbigniew Bielas, kustosz łagiewnickiego sanktuarium.

30

Mistrzostwa Polski STS 2020 w Poznaniu | STIHL, https://www.stihl.pl/mistrzostwa_sts_2020.aspx (dostęp:
9.12.2020 r.), Drwale nie zwalniają tempa – nowy rekord świata na Mistrzostwach Polski STIHL TIMBERSPORTS®! | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/drwale-nie-zwalniaja-tempa-%E2%80%93-nowy-rekord-swiata-na-mistrzostwach-polski-stihl-timbersports%C2%AE
(dostęp: 9.12.2020).
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7. Statystyki działań OSP i PSP w dobie pandemii COVID-19
Poniższe statystyki zostały udostępnione przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP. Liczby pokazują zakres zaangażowania druhów OSP w obszarze działań ratowniczo-gaśniczych, jak również podczas zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na potrzeby niniejszej publikacji tabela 1 została rozszerzona o działania w ramach walki z pandemią COVID-19 prowadzone
od marca przez funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.
Rodzaj interwencji
Interwencje ogółem
Pożary
Obiekty użyteczności
publicznej
Obiekty mieszkalne
Środki transportu
Lasy
Trawy
Miejscowe zagrożenia
Silne wiatry
Opady deszczu
Chemiczne
Ekologiczne
W transporcie drogowym
Ofiary (ranni + śmiertelne)
Ranni
Ranni w pożarach
Ranni – miejscowe zagrożenia
Ofiary śmiertelne
Ofiary śmiertelne w pożarach
Ofiary śmiertelne –
miejscowe zagrożenia
Fałszywe alarmy
Udział sił i środków (P + MZ
+ AF dla PSP i OSP)
Liczba pojazdów
Liczba strażaków
Liczba pojazdów PSP
Liczba funkcjonariuszy PSP
Liczba pojazdów OSP
Liczba druhów OSP

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

28174 39853 48165 65265 42527 68340 57392 68631 49578 44400
9480 8457 20089 29658 9137 6405 7817 11286 6929 4604
198

197

166

178

141

166

4247 3628 3912 3195 2312 1518
734
641
686
694
857
918
57
53
482
3203
672
331
605
1310 10843 17330 1980
912
15815 28357 24944 32513 30663 57597
950 13539 5375
961
2490 10655
83
409
84
181
495 16 759
837
858
806
526
471
876
57
72
69
58
98
87
5120 4997 4221 3427 4542 3401
4870 4708 3965 3193 4015 5018
4404 4258 3493 2777 3581 4524
327
322
274
298
240
194
4076 3936 3218 2479 3341 4330
466
450
472
416
434
494
58
49
62
52
30
17

182

161

164

158

1428 1431 1497 1703
953
1036
809
634
350
681
269
31
912
3161 1126
226
45664 52997 38611 36706
6156 7925 3170 8395
6078 2273 1003 4206
586
635
538
516
107
91
86
77
5975 6758 6161 5105
5306 6028 5047 4285
4809 5490 4598 3721
220
213
176
142
4589 5277 4422 3579
497
538
449
564
22
23
26
36

408

401

410

364

404

477

475

515

423

528

2879

3039

3132

3094

2727

4338

3911

4348

4038

3090

61167
255644
42676
161499
18491
94145

75117
319836
46579
174214
28538
145622

97383
396557
56173
194915
41210
201642

127473
519996
62018
210956
65455
309040

75960
293270
51235
24725
175000
118270

110279
460378
62722
47557
220026
240352

95871
389623
57833
38038
203058
186565

113625
465799
65132
48493
230701
235098

83810
332453
54559
29251
193386
139067

73134
293981
45438
27696
161370
132611
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Statystyki COVID-19
Liczba interwencji
Liczba pojazdów PSP
Liczba ratowników PSP
Liczba pojazdów OSP
Liczba druhów OSP

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

6110
9806
20070
4817
12131

19189
14832
32516
14094
39298

12873 9587 8938 10276 9068 8133
13276 10024 8898 9584 8404 7245
29501 22807 20056 21327 18964 17021
3904 1788 1517 2517 1970 2258
11064 5179 4067 7005 5228 6450

Tabela 1. Ogólna statystyka interwencji OSP i PSP od stycznia do października 2020 r. w ramach typowych
działań ratowniczo-gaśniczych
Statystyki COVID-19 od marca do października 2020 r.

RAZEM

Liczba interwencji
Liczba pojazdów PSP
Liczba ratowników PSP
Liczba pojazdów OSP
Liczba druhów OSP

84 174
82 069
182 262
32 865
90 422

Tabela 2. Ogólne podsumowanie działań prowadzonych w ramach walki z pandemią COVID-19 zrealizowanych przez OSP i PSP od marca do października 2020 r.

Statystyki działań COVID-19 (OSP i PSP)
od marca do października 2020 r.

Wykres 1. Statystyki działań OSP i PSP w ramach walki z pandemią COVID-19 z podziałem na miesiące
od marca do października 2020 r. Wykres pokazuje, że druhowie OSP stanowią 1/3 ogólnych sił skierowanych
do tych działań
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Działania OSP i PSP w zakresie COVID-19
Liczba interwencji miesięcznie

Wykres 2. Liczba interwencji OSP i PSP zrealizowanych od marca do października 2020 r. w podziale na miesiące. Poza kwietniem, obfitującym w rekordowe prawie 20 tys. interwencji, pozostałe miesiące stabilizują się
w okolicach 8-10 tys. interwencji, pomimo drugiej fali epidemii

Działania OSP i PSP w zakresie COVID-19
Liczba uczestniczących pojazdów miesięcznie

Wykres 3. Liczba pojazdów PSP biorących udział w działaniach związanych z walką z COVID-19 od marca
do października 2020 r. PSP kierowana jest do nich jako pierwsza. Statystyka pokazuje, że w kwietniu i maju
nasiliło się dysponowanie pojazdów PSP do zdarzeń związanych z COVID-19. W pozostałych miesiącach
utrzymuje się stabilnie liczba 7-10 tys. pojazdów miesięcznie
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Działania OSP i PSP w zakresie COVID-19
Liczba uczestniczących ratowników PSP

Wykres 4. Liczba ratowników PSP biorących udział w działaniach związanych z walką z COVID-19 od marca
do października 2020 r. Funkcjonariusze i ratownicy PSP dysponowani są do nich jako pierwsi. Krzywa statystyczna pokazuje, że poza zwyżkowymi miesiącami, jakimi były kwiecień i maj, statystyki dysponowania PSP
do zdarzeń epidemicznych utrzymują się między 17 a 23 tys. ratowników miesięcznie

Działania OSP i PSP w zakresie COVID-19
Liczba uczestniczących pojazdów OSP

Wykres 5. Liczba pojazdów OSP biorących udział w działaniach COVID-19 od marca do października 2020 r.
W kwietniu odnotowano największą liczbę pojazdów OSP zadysponowanych do tych działań bo aż ponad
14 tys. W kolejnych miesiącach statystyki uległy obniżeniu, a obecnie tendencja udziału pojazdów OSP
w działaniach związanych z COVID-19 utrzymuje się w granicach około 2500 miesięcznie
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Wykres 6. Łączna liczba druhów OSP biorących udział w działaniach COVID-19 od marca do października

Działania OSP i PSP w zakresie COVID-19
Liczba uczestniczących druhów OSP

2020
r. Najwięcej,
bo prawie
tys. druhów
OSP
do działańzwiązanych
związanychzzwalką
COVID-19
zostało
zadysponowaWykres
6. Liczba druhów
OSP40
biorących
udział
w działaniach
COVID-19
od marca
do paźnych
w kwietniu.
W kolejnych
miesiącach
tendencja
ta była
spadkowa,
azostało
obecnie
utrzymuje się wwgranicach
dziernika
2020 r. Najwięcej,
bo
prawie
40
tys.
druhów
OSP
do
tych
działań
zadysponowanych
kwietniu.
31
6-7
tys.
miesięcznie
.
W kolejnych miesiącach tendencja ta była spadkowa, a obecnie utrzymuje się w granicach 6-7 tys. miesięcznie31

Podsumowanie
Statystyki od marca do października 2020 r. jasno pokazują, że znacząca liczba strażaków kierowanych do działań pomocowych związanych z COVID-19 to druhowie OSP.
A przecież w tym samym czasie tysiące strażaków uczestniczyło także we wszystkich innych działaniach ratunkowych. Gdy w kwietniu w ogniu stanął największy w Polsce –
Biebrzański Park Narodowy, 78 pobliskich OSP dzień w dzień walczyło z ogniem. Podobnie dziesiątki OSP uczestniczyło w ratowaniu dobytku i ludzi w czasie w powodzi w woj.
podkarpackim w czerwcu. Pandemia, zmiany klimatu to głośny alarm dla Polski. Wyposażenie jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych na poziomie identycznym, jak strażaków zawodowych to podstawowe zadanie Związku oraz władz państwa.
Najważniejsza jest współpraca oraz szacunek do ochotników i wolontariuszy. Nie można
dysponować dowolnie ich czasem i dobrą wolą. To także wybitni fachowcy. Wielu przeszło
kursy KPP, są ratownikami medycznymi.
Może się jednak okazać, że pomimo swych chęci i kompetencji nie wyjadą na ratunek. Oto Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wydała stanowisko o braku podstawy prawnej do zatrudniania przez gminy kierowców OSP. A przecież jest to od lat zasadą umożliwiającą samorządom wypełniać swój obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa

31

Statystyki zostały zebrane w ramach prac zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.
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mieszkańcom w zgodzie z powszechną interpretacją prawną. 22 grudnia 2020 r. prezes ZG
ZOSP RP Waldemar Pawlak zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych ze stosownym
wystąpieniem. Pozostaje mieć nadzieje, że będziemy mądrzy i ustrzeżemy się tragedii.
Czas rzetelnie wspierać wspaniały ruch strażaków ochotników i ich Związek, mający
100-letnią tradycję. Powyższy materiał pokazuje pracujący Związek. Najważniejsze jest
to, że nieliczni wybitni specjaliści pracujący w Związku udźwignęli problemy związane
z pandemią. Nie zamknęli drzwi, a dzięki nowym, wymuszonym okolicznościom rozpoczęli budowę organizacji na bazie aktywnych działaczy, ale z wykorzystaniem nowych
technologii. Trzeba przetrwać ten trudny okres dla naszego wspólnego bezpieczeństwa –
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Autor wyraża podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w zebraniu materiałów do
artykułu a zwłaszcza rzecznikowi prasowemu ZOSP RP Ninie Mirgos-Kilanowskiej.
Dr Marian Zalewski jest przewodniczącym Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP,
redaktorem naczelnym „Analiz strategicznych Florian 2050”.
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ZAGROŻENIA WIRUSEM CORONA
Tadeusz Płusa
Dotychczas wiadomym było, że cztery endemiczne szczepy ludzkiego wirusa Corona
(HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 i HCoV-HKU1) są odpowiedzialne za zakażenia w układzie oddechowym i pokarmowym zarówno u ludzi, jak i zwierząt [13]. Z tego
też powodu uznawane były za patogeny wywołujące sezonowe zakażenia o niezbyt nasilonym przebiegu. Epidemia w latach 2002-2003 przebiegająca z objawami ciężkiej ostrej
niewydolności oddechowej (SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome), wywołana przez
zmodyfikowane wirusy Corona, zmieniła dotychczasowe podejście do „łagodnego” wirusa [16]. Po opanowaniu zagrożenia po około 10 latach na Bliskim Wschodzie pojawiły
się zachorowania podobne do SARS, które spowodował inny patogenny wirus Corona,
przenoszony przez wielbłądy. Zjawisku temu nadano nazwę od miejsca toczącego się zakażenia – Bliskowschodni Zespół Oddechowy (MERS – Middle East Respiratory Syndrome) [4, 66].
W grudniu 2019 r. nowy wirus Corona w Chinach w miejscowości Wuhan spowodował lawinę śmiertelnych zachorowań [25, 69]. Nazwano go nowym koronawirusem
2019-nCoV lub SARS-CoV-2. Wywołuje on chorobę COVID-19 (Coronavirus Disease
2019), ale w porównaniu do poprzednich epidemii rozprzestrzenia się ona znacznie szybciej i szybko prowadzi do niewydolności oddechowej [30, 42, 50].
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1. Patogeneza zakażenia
Wirusy Corona są wirusami z osłonką i z pojedynczą nicią RNA o symetrii helikalnej
i dodatniej polarności. Należą do rodziny Coronaviridae i rzędu Nodovirales. Pierwsze
szczepy ludzkiego wirusa Corona opisano w latach 60. minionego wieku. Obecnie znane
są cztery endemiczne szczepy ludzkiego wirusa Corona (HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 i HCoV-HKU1), które są odpowiedzialne za zakażenia w układzie oddechowym
i pokarmowym zarówno u ludzi, jak i u zwierząt [13]. Wykazano, że szczepy HCoV-229E,
HCoV-OC43 wywołują jedynie stany przeziębieniowe, które pojawiają się cyklicznie co
2-4 lata w okresie jesienno-wiosennym [25].
Stwierdzona dewersyfikacja genetyczna wirusa spowodowała powstanie szczepów wywołujących ciężkie zakażenia w obrębie układu oddechowego u ludzi przekazywane za
pośrednictwem zwierząt, pod postacią SARS i MERS. Zasadniczą rolę w tej modyfikacji
spełnia kolec glikoproteinowy (glikoproteina S), który jest odpowiedzialny za przytwierdzenie wirionu do błony komórkowej gospodarza [18]. Duże znaczenie w kształtowaniu
aktywności wirusa mają także białka pokrywające jego powierzchnię [57]. Ujawniono, że
szczep wirusa Corona wywołujący SARS (SARS-CoV) zakażał pneumocyty typu 2 i urzęsione komórki nabłonka oskrzelowego, wykorzystując enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE-2 – angiotensin-converting enzyme 2) jako receptor [41]. Z kolei szczep wirusa
Corona prowadzący do MERS (MERS-CoV) oddziaływał na pneumocyty typu 2 i nieurzęsione komórki nabłonka oskrzelowego za pośrednictwem transbłonowej glikoproteiny – dipeptydylowej peptydazy 4 (DPP4) [56].
Przechodzenie SARS-CoV-2 do komórki
SARS-CoV-2 łatwo wnika do komórek ludzkiego nabłonka dróg oddechowych i dobrze się w nich rozwija [69]. Potwierdzają to badania, w czasie których znajdowano go
w komórkach nabłonka dróg oddechowych po 96 godz. po izolacji in vitro i hodowli,
a także po sześciu dniach w drugiej linii komórkowej VeroE6 i Huh-7 [34]. Białko kolca
(glikoproteina S) SARS-CoV-2 jest odpowiedzialne za ułatwienie przytwierdzenia wirionu do komórki docelowej gospodarza [18].
Wirusy Corona replikują w komórkach nabłonka oddechowego i błony śluzowej układu pokarmowego, gdzie powodują zaburzenie ich działania [25]. Obecnie mało wiadomo
o mechanizmach odpowiedzialnych za patogenność szczepu SARS-nCo2. Wstępne dane
uzyskane z materiału z nosa i dróg oddechowych wskazują, że ten nowy szczep wirusa jest
filogenetycznie zbliżony do SARS-CoV i może być przenoszony przez nietoperze podkowiaste, co potwierdzono w izolatach uzyskiwanych w latach 2015-2017 [28, 67]. Nowy
wirus korzysta z ACE-2 jako receptora, jak w przypadku SARS-CoV [43], a drugim receptorem jest CD147, znane jako induktor metaloproteinaz zewnątrzkomórkowej macierzy
(EMMPRIN) z nadrodziny immunoglobulin. Wykazano, że CD147 jest receptorem także
na erytrocytach dla Plasmodium falciparum, które wywołuje malarię [15].
W odróżnieniu do SARS-CoV i MERS-CoV wirus SARS-CoV-2 szczególnie dobrze
rozwija się w komórkach ludzkiego nabłonka dróg oddechowych [4, 69]. Prowadzone badania nad wirusem Corona wskazują, że interakcja receptora wiążącego domenę (RBD
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– receptor binding domain) kolca glikoproteinowego wirusa SARS-CoV-2 z receptorem
gospodarza, którym jest ACE-2, może powodować, że węże, żółwie i pangoliny (łuskowce) stają się ogniwem pośrednim w rozszerzaniu się zakażenia na ludzi [42]. Dalsze badania potwierdziły, że węże mogą być rezerwuarem SARS-CoV-2, który jest rekombinacją
nietoperzowego wirusa z wirusem niewiadomego pochodzenia [32].
We wcześniejszych badaniach nad wirusami SARS-CoV i MERS-CoV stwierdzono, że
masywne zmiany naciekowe w miąższu płucnym powodujące ciężkie uszkodzenie płuc
(ALI – acute lung injury) i ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome) były związane z masowym uwalnianiem cytokin prozapalnych,
określanym jako cytokine storm [8].
Epidemiologia zakażenia SARS-CoV-2
Zakażenie wirusem Corona w obecnej postaci SARS-CoV-2 rozwija się niezwykle dynamicznie i każdy dzień przynosi informacje o nowych zachorowaniach i zgonach. Według danych raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – niezależnej agencji Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji – od 31 grudnia 2019 r. do 2 listopada
2020 r. na świecie potwierdzono 46 597 299 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, zmarło
1 201 162 osób [19]. Liczba zakażonych i zgonów w poszczególnych regionach świata jest
zróżnicowana (tabela 1).
Kontynent

Liczba zakażonych

Liczba zgonów

Afryka

1 796 748

43 202

Azja

13 626 009

242 363

Ameryka

20 807 415

644 220

Europa

10 324 515

270 319

Oceania

41 916

270 319

Pozostałe

696

7

Tabela 1. Liczba zakażonych i zgonów na poszczególnych kontynentach według ECDC – dane z 2 listopada
2020 r. [19]

Sytuacja w krajach Europy jest także bardzo zróżnicowana i wskazuje na sprawność
służby zdrowia i zdolności kierowania pomocą opartą na naukowych i racjonalnych przesłankach. Najbardziej przemawiającym wskaźnikiem jest 14-dniowa skumulowana liczba
zgonów z powodu COVID-19 na 100 000 (14-day cumulative number of COVID-19 deaths
per 100 000), która obrazuje dynamikę obserwowanych zmian (tabela 2).
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Kraj
w Europie

Liczba
zakażonych

Liczba
zgonów

Francja
Hiszpania
Wielka Brytania
Włochy
Niemcy
Belgia
Polska
Holandia
Czechy
Rumunia
Portugalia
Szwecja

1 413 915
1 185 678
1 034 914
709 335
545 027
440 923
379 902
359 437
341 644
246 663
144 341
124 355

37 019
35 878
46 717
38 826
10 530
11 737
5783
7424
3429
7067
2544
5938

14-dniowa skumulowana
14-dniowa skumulowana liczba
liczba przypadków COVID-19 zgonów z powodu COVID-19
na 100 000
na 100 000
771,3
5,3
530,7
4,5
468,9
4,6
488,9
3,8
215,3
0,9
1735,3
11,3
537,6
5,8
759,2
3,9
1575,2
18,8
341,4
6,2
432,3
3,5
203,9
0,3

Tabela 2. Liczba zakażonych i zgonów oraz 14-dniowa skumulowana liczba zgonów z powodu COVID-19
na 100 000 mieszkańców w niektórych krajach Europy według ECDC – dane z 2 listopada 2020 r. [19]

Przedstawione w tabelach liczby ilustrują niezwykle aktualny problem wiarygodności podawanych danych o trwającej pandemii. 4 marca 2020 r. odnotowano w Polsce pierwszy przypadek osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2. W samym marcu w naszym kraju z powodu COVID-19 zmarły 33 osoby, w kwietniu – 611, a w maju – 420. Równocześnie z danych
udostępnionych przez GUS wynika, że liczba zgonów w Polsce od początku marca do końca
maja była porównywalna z liczbą zgonów w tych samych miesiącach w latach wcześniejszych:
– w marcu 2020 r. zmarło w Polsce 37,6 tys. osób, w kwietniu 34,5 tys., a w maju 31,5 tys.
osób,
– w 2019 r. w tych samych miesiącach odnotowano w Polsce odpowiednio: 34,1 tys.,
35,5 tys. oraz 33,2 tys. zgonów.
W 2020 r. liczba zgonów w Polsce od marca do maja wyniosła 103,6 tys., w 2019 r.
102,8 tys., a w 2018 r. 107,8 tys., co obrazowało skalę zagrożenia COVID-19. Obecnie z kolei
słyszymy o lawinowych zachorowaniach i masowych zgonach. Jednakże w obliczu głoszonego powszechnie zagrożenia pandemią spowodowaną przez koronawirusa pojawia się wiele
wątpliwości co do wiarygodności podawanych informacji zarówno w zakresie rozpoznawania
zakażenia, jak i jego przebiegu, liczby zgonów, leczenia i zapobiegania. Przyczyną tego jest brak
danych uzyskanych na podstawie badań i analiz naukowych. Podawanie liczby zakażonych
i liczby zgonów bez informacji o liczbie wykonanych testów i realnych przyczynach zgonów
dezinformuje społeczeństwo i sieje strach i panikę.
W analizie danych Ministerstwa Zdrowia są także tylko suche dane, które mają ilustrować
stopień stałego zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2. Nie poddano bowiem analizie prawdziwych przyczyn zgonów. Nie wykonano ani jednej sekcji, która mogłaby przybliżyć omawiany
problem. W wielu publikacjach zwraca się uwagę na konieczność przeprowadzania badania
autopsyjnego, w czasie, którego można precyzyjnie określić charakter zmian, które były odpowiedzialne za zgon zakażonego. Ujawnienie obecności chorób współistniejących i stosowanego leczenia może stanowić obiektywne wyjaśnienie ciężkiego przebiegu choroby [59].
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2. Czynniki ryzyka zakażenia SARS-CoV-2
W czasie zakażeń wirusowych, takich jak grypa, starszy wiek chorych i obecność chorób
sercowo-naczyniowych zwiększa liczbę zgonów [49]. W czasie epidemii SARS w 2003 r. ryzyko zgonu było mniejsze u kobiet, podobnie jak obecnie w COVID-19 [35]. Tłumaczy się to
silniejszymi mechanizmami wtórnej odpowiedzi immunologicznej i zwiększoną odpornością
na zakażenie wirusowe u kobiet w porównaniu do mężczyzn [37]. Różnica między płciami
w zachorowaniach na COVID-19 uwidacznia się szczególnie w zaawansowanym wieku [8]. Tę
swoistą prawidłowość próbuje się wyjaśnić obecnością genów regulujących odpowiedź immunologiczną na chromosomie X i wpływem hormonów żeńskich na nią. Brak tych ochronnych
mechanizmów u mężczyzn oraz zwiększone narażenie na czynniki ryzyka w pracy mogą decydować o zwiększonej zachorowalności na COVID-19 u mężczyzn [25].
Interesującym doniesieniem jest opracowanie materiału chorych na COVID-19
z uwzględnieniem szczepień BCG (Bacillus Calmette-Guérin), jako profilaktyki gruźlicy.
W niektórych krajach objęto to szczepienie narodowym programem, głównie w krajach
Europy Wschodniej, w innych było to tylko zalecenie, a we Włoszech, Holandii i Hiszpanii nie brano tego pod uwagę. Podobnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nigdy nie
było obowiązku stosowania szczepień BCG [71].
W przeprowadzonej analizie wykazano, że w krajach, w których szczepienia BCG były
stosowane jako profilaktyka przeciwgruźlicza, liczba zachorowań na COVID-19 jest znamiennie mniejsza niż w krajach, gdzie tego postępowania nie było. Najbardziej dobitnie
potwierdza to porównanie zachorowań w Niemczech Zachodnich (była RFN) i w Niemczech Wschodnich (była NRD), gdzie odsetek zachorowań kształtuje się jak 20 do 80
(odpowiednio) [20].

Rys. 1. Różnice w umieralności chorych na COVID-19 w Niemczech Zachodnich i Wschodnich [20]
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Autorzy przedstawionego opracowania wskazują na związek, potwierdzony analizą
statystyczną, między szczepieniem BCG a zmniejszeniem ryzyka zachorowania na COVID-19, co wymaga jeszcze dalszych opracowań [20]. Wynika z tego, że jesteśmy dodatkowo chronieni, bo przecież w Polsce program szczepień przeciwgruźliczych był prowadzony bardzo profesjonalnie, co dało wymierne efekty w postaci eliminacji zapadalności
na gruźlicę do średnich europejskich [70].
W opublikowanej analizie ze Stanów Zjednoczonych wykazano (tabela 3), że najbardziej obciążającym czynnikiem wystąpienia objawów COVID-19 jest podeszły wiek oraz
choroby układu krążenia, choroby metaboliczne, w tym głównie cukrzyca, a także przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i palenie papierosów [44]. Podobne dane uzyskano w analizie przeprowadzonej w Szwecji – kraju, który nie wprowadził rygorów sanitarnych, stawiając na wytworzenie „odporności zbiorowej” (herd immunity), a w którym
14-dniowa skumulowana liczba zgonów z powodu COVID-19 na 100 000 obecnie wynosi
0,3 i jest jedną z najniższych w Europie (tabela 2). Wskazano tu także, że największym
ryzykiem wystąpienia ciężkiego przebiegu COVID-19 są te same choroby, co w analizie
amerykańskiej, zwłaszcza u chorych w wieku 70-79 lat [24].
Choroba

Wyleczeni (n = 8395)

Zgony (n = 515)

Różnica (95% Cl)

Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność zastoinowa serca
Zaburzenia rytmu serca
Cukrzyca
Nadciśnienie
Hiperlipidemia
POChP
Palący papierosy
Palący papierosy w przeszłości
Stany immunosupresji

907 (10,8%)
160 (1,9%)
269 (3,2%)
1175 (14,0%)
2216 (26,4%)
2535 (30,2%)
193 (2,3%)
445 (5,3%)
1410 (16,8%)
227 (2,7%)

103 (20,0%)
29 (5,6%)
35 (6,8%)
97 (18,8%)
130 (25,2%)
180 (35,0%)
32 (6,2%)
46 (8,9%)
83 (16,1%)
22 (4,3%)

–9,2
–3,7
–3,6
–4,8
1,2
–4,8
–3,9
–3,6
0,7
–1,6

Tabela 3. Choroby współistniejące u chorych na COVID-19 w badaniu Mehra i wsp. [44]
CI – confidence intervals

3. Obraz kliniczny COVID-19
Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 jest podobny do poprzednich epidemii. Okres
wylęgania trwa od 2-4 dni do nawet 21 dni [7], a nieswoiste objawy, pod postacią osłabienia, rozbicia, stanów gorączkowych i kaszlu, są podobne, jak u chorych z objawami
SARS. W jednym z pierwszy raportów z Wuhan potwierdzono, że chorzy zgłaszali się
do lekarza po około 5 dniach trwania objawów choroby. Wśród 41 chorych z potwierdzonym zakażeniem gorączka występowała u 98%, kaszel u 76%, duszność u 55%, bóle
mięśni i zmęczenie u 44% [29]. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od chorych na SARS
u zakażonych SARS-CoV-2 nie obserwowano objawów jelitowych, a dominowały objawy ze strony układu oddechowego, a także utrata smaku i węchu [9]. Zakażenie SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się jednak bardziej gwałtownie niż poprzednie epidemie [50].
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Wcześniej było wiadomo, że zakażenie szczepem wirusa Corona HCoV-229E powoduje zaostrzenie objawów u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
(POChP). Można przypuszczać, że zakażenie SARS-CoV-2 może także nasilać niewydolność oddechową, zwłaszcza u tych chorych [65]. Obraz zapalenia płuc, które rozwija się
u zakażonych, przekształca się w ARDS [7, 25].
Obrazowe badania wykonywane u zakażonych ujawniały zmiany zapalne w obrębie
płuc [62]. U 81% potwierdzonych zakażonych chorych w badaniu komputerowym klatki
piersiowej (CT – computed tomography) stwierdzano obustronne zmiany zapalne płuc,
podobne jak u chorych na SARS [9]. Jak wykazano w raporcie, u 1014 chorych z Wuhan
czułość CT w rozpoznawaniu COVID-19 wynosiła 97%, co wskazuje, że powinno to być
podstawowe badanie w rozpoznawaniu zakażenia [1]. Potwierdzają to obecne obserwacje.
Badania laboratoryjne są pomocne w ocenie stanu ogólnego chorego. U 44% z grupy 140
chorych stwierdzono limfopenię, a u 41% zwiększenie stężenia aminotransaminaz wątrobowych. Stężenia prokalcytoniny u tych chorych były prawidłowe, ale stężenia C-reaktywnego białka (CRP) i ferrytyny były zwiększone [9]. Stwierdzono ponadto, że stężenie interleukiny 10, cytokiny o działaniu przeciwzapalnym, u zakażonych chorych było znacznie
zwiększone, co wskazuje na odmienny patomechanizm choroby niż w przypadku SARS
i wymaga dalszych badań, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu zjadliwości patogenu
[48]. Genom 2019-nCoV został określony na początku epidemii i został wprowadzony do
testów diagnostycznych z zastosowaniem techniki łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
Według rekomendacji WHO materiałem do badania powinny być wydzieliny z dróg oddechowych (plwocina, aspiraty, materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego) [38].
Badania mikrobiologiczne materiału uzyskiwanego od chorych stanowią podstawowy
kierunek diagnostyczny. Materiał z nosogardzieli jest trudny do oceny, ponieważ występuje tam bogata flora. Bardziej przydatny jest materiał uzyskiwany z dróg oddechowych
– aspirat lub materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL – broncho-alveolar
lavage), który jednak nie u każdego chorego może być pobrany, ze względu na ciężki stan.
Materiał przesyłany do laboratorium trzeciego stopnia hermetyczności (BSL-3 – biosafety laboratory-3) musi być szczelnie opakowany w kilkuwarstwowych pojemnikach.
W pierwszym etapie badania wykonuje się izolację kwasu nukleinowego wirusa (w wirusach Corona występuje RNA), ale po inaktywacji wirusa (niszczy się aktywnego wirusa,
pozostawiając jego kwas nukleinowy). Dalsze badania można prowadzić w laboratorium
BSL-2, ale z podwyższoną ochroną osobistą. W badaniach molekularnych wykorzystuje
się metodę PCR z użyciem odwrotnej transkryptazy lub termocyklerów w real-time PCR
przy użyciu sondy DNA. Metody te są bardzo czułe i właśnie z powodu wysokiej czułości
zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie, które trzeba weryfikować.
W przypadku diagnostyki SARS-CoV-2, który ma około 30 tys. par zasad kodu genetycznego zawartego w RNA, badaniu podlega potencjalnie 12 jednostek translacyjnych
oraz geny strukturalne i niestrukturalne. Głównym celem jest jeden z najstabilniejszych
odcinków wirusa – gen nukleokapsydu (N) i otoczki (E) [38]. Hodowanie wirusa i jego
namnożenie poza ustrojem człowieka jest bardzo trudne i wykonywane praktycznie jedynie w zakładach badawczych.
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Populację chorych w większości opisanych przypadków stanowili ludzie w wieku
49-61 lat i w większości mężczyźni [9, 29]. Nie stwierdzono ciężkich zachorowań u dzieci
[29]. Tę swoistą prawidłowość próbuje się wyjaśnić obecnością genów regulujących odpowiedź immunologiczną na chromosomie X i wpływem hormonów żeńskich na nią. Brak
tych ochronnych mechanizmów u mężczyzn oraz zwiększone narażenie na czynniki ryzyka
w pracy mogą decydować o zwiększonej zachorowalności na COVID-19 u mężczyzn [25].
4. Postępowanie z zakażonymi SARS-CoV-2
Podstawowym przyjętym postępowaniem z zakażonymi 2019-nCoV jest ich izolacja,
obserwacja i wykonywanie badań diagnostycznych. Zalecane jest unikanie skupisk ludzkich, imprez masowych i podróży w rejony, gdzie zakażenie zostało zdiagnozowane. Należy pamiętać, że nie ma swoistego leczenia zakażenia wywołanego przez SARS-CoV-2.
Obecnie aplikowane są leki o działaniu przeciwwirusowym wykazanym w leczeniu chorych na AIDS, a także w SARS i epidemii spowodowanej przez wirusa Ebola. Według
najnowszych publikacji rekomendowane są do leczenia chorych zakażonych SARS-CoV-2
niżej wymienione leki [47]:
·· Interferon-alfa (5 mln U dwa razy dziennie podawany inhalacyjnie) – lek o szerokim
działaniu przeciwwirusowym, stosowany od dawna w leczeniu chorych na wirusowe
zapalenie wątroby (HBV).
·· Lopinavir-ritonavir (400/100 mg dwa razy dziennie podawany doustnie) – wykazujący działanie przeciwko wirusom Corona. W czasie leczenia chorych na SARS w Hongkongu stosowanie leku było porównywalne z podawaniem ribaviryny i zmniejszało
ryzyko ARDS i umieralność [11]. W obecnej sytuacji COVID-19 podano, że podawanie lopinaviru z ritonavirem było skuteczne w leczeniu chorych z objawami zapalenia
płuc w Korei [36].
·· Ribaviryna i fabiraviryna są analogami nukleodydów i wpływają na ich syntezę.
W połączeniu z oseltamivirem wykazywały większą skuteczność w czasie leczenia
chorych na ciężką grypę [61].
·· Remdesivir (200 mg lub 100 mg podawany dożylnie przez 10 dni) stosowany jest
obecnie w Stanach Zjednoczonych u zakażonych 2019-nCoV. Wykorzystano tu wiedzę o leku zdobytą w czasie epidemii Ebola [27]. Skuteczność leku potwierdzono w leczeniu chorych na COVID-19 w Chinach [40].
·· Chlorochina, lek przeciwmalaryczny, wykazuje także działanie przeciwwirusowe,
w tym przeciw wirusom Corona. Zastosowanie leku w dawce 500 mg dwa razy dziennie doustnie przez 10 dni u chorych zakażonych SARS-CoV-2 i z objawami zapalenia
płuc powodowało łagodniejszy przebieg choroby i skrócenie czasu leczenia [26]. Skuteczność leku potwierdzono w innych obserwacjach z Chin, u chorych na zapalenie
płuc towarzyszące COVID-19 [22]. W mechanizmie działania leku podkreśla się jego
aktywność immunomodulacyjną oraz hamujący wpływ na replikację wirusa poprzez
kontrolowanie acydyfikacji endosomów wirusa [2]. Ujawniono także, że chlorochina
ma znaczną zdolność wiązania kwasu sialowego i gangliozydów tworzących miejsce
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receptorowe (rys. 2). W efekcie jej działania dochodzi do skutecznego blokowania połączenia białka S wirusa z gangliozydami, co uniemożliwia zapoczątkowanie zakażenia
[21, 54]. Wynika z tego, że lek jest skuteczny, jeżeli jest podawany na pierwszym etapie
zakażenia SARS-CoV-2, a nie przy rozwiniętych już zmianach zapalnych w miąższu
płucnym [23, 51].
Kolec
glikoproteinowy

Komórka nabłonka
oddechowego

Białko S
Receptor błonowy
enzym konwertujący
angiotensynę 2 (ACE-2)

SARS-CoV-2

Kwas sialowy
i powierzchniowe
gangliozydy

Domena
terminalna N

Miejsce działania chlorochiny
(wiązanie kawsu sialowego i gangliozydów)

Rys. 2. Mechanizm blokowania przez chlorochinę wnikania SARS-CoV-2 do komórki nabłonka oddechowego

·· Oseltamivir (doustny), zanamivir (wziewny) i peramivir (dożylny) jako inhibitory neuraminidazy wykazywały skuteczność w leczeniu chorych na ciężka grypę i zalecane były
do podawania na wczesnym etapie zakażenia [10, 31]. Doustny oseltamivir był stosowany
w Chinach u zakażonych 2019-nCoV, ale jego skuteczność nie została w pełni potwierdzona, mimo że wcześniej z sukcesem stosowano go w leczeniu chorych na MERS [12].
·· Antybiotyki i inne leki o działaniu przeciwbakteryjnym są zalecane jako osłona przed
wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi, co zamieszczono w większości opisów klinicznych COVID-19 [47]. Podkreśla się skuteczność azytromycyny w zakażeniach wirusowych, co było już potwierdzone w leczeniu zakażonych wirusem Zika [3] i Ebola
[39]. Antybiotyk jest także zalecany od dawna w leczeniu przewlekłych zakażeń układu oddechowego zarówno u dzieci, jak i u dorosłych [5,46]. Wykazano bowiem, że
makrolidy, a zwłaszcza azytromycyna, działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo
w stosunku do komórek nabłonka dróg oddechowych [58] poprzez hamowanie wytwarzania cytokin prozapalnych, co związane jest z supresyjnym wpływem leku na
czynnik jądrowy κB (NF-κB – nuclear factor κB) [17]. Efekt przeciwwirusowy wiązany jest natomiast z redukcją aktywności międzykomórkowej cząsteczki adhezyj-
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nej (ICAM-1 – Intercellular Adhesion Molecule 1) i hamowaniem replikacji wirusów.
Powyższe mechanizmy działania azytromycyny uzasadniają jej przydatność w kontrolowaniu pierwszego etapu zakażenia SARS-CoV-2, co potwierdzono w leczeniu chorych
na zapalenie płuc, w porównaniu do stosowanej moksyfloksacyny i ceftriaksonu [60].
Glikokortykosteroidy stosowane w zakażeniach wirusowych zawsze budziły kontrowersje. Także ich podawanie u chorych ARDS jest dyskusyjne i wymaga dużej ostrożności, mimo że ograniczają one zakres toczącego się zakażenia i zmniejszają stopień
dysfunkcji narządowej [33]. Pewnego doświadczenia dostarczyło leczenie chorych na
SARS, gdzie udokumentowano, że stosowanie glikokortykosteroidów redukowało stopień progresji choroby i pojawianie się zmian płucnych, ale nie skracało czasu hospitalizacji [45]. Wykazano, że stosowanie glikokortykosteroidów skutecznie hamowało
nasilony proces zapalny (furious inflammatory strom), chroniąc przed uszkodzeniem
wielonarządowym i wstrząsem [68]. Zaleca się jednak podawanie metyloprednizolonu
u chorych na COVID-19 w stanie ciężkim i z szybko rozwijającą się chorobą, zagrożonych ARDS i sepsą. Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia ciężkości
stanu chorego – od 40 do 80 mg dziennie, przy czym dobowa dawka nie powinna
przekraczać 2 mg/kg wagi chorego [34]. W lżejszych stanach nie zaleca się glikokortykosteroidów.
Formoterol, budezonid i glikopironium są zalecane u chorych na choroby obturacyjne dróg oddechowych (astma i POChP), których zaostrzenie objawów wywoływane
zostało przez zakażenie SARS-CoV-2. Wykazano bowiem, że łączne stosowanie tych
leków wpływa na miano przeciwciał przeciwwirusowych i stężenie cytokin (IL-6, IL-8
i IFN-β). Mechanizm tego działania wynika ze zmniejszenia wrażliwości na zakażenie,
gdyż hamują one pobudzenie czynnika jądrowego κB p 50 (NF- κB) i białek p65 w komórkach nabłonka oddechowego [65].
Nowe leki, które znajdują się na wczesnych etapach badań, wykazują skuteczność in
vitro w stosunku do SARS-CoV-2. Są to: fuzyjny peptyd (EK1) [64], abidol [12], inhibitory syntezy RNA (TDF i 3TC) oraz hormony o działaniu przeciwzapalnym.
Leki medycyny chińskiej – kapsułki ShuFengJieDu i Lianhuaqingwen – były stosowane w czasie ciężkich zachorowań na grypę A H1N1 [32]. Skuteczność w zakażeniu
SARS-CoV-2 wymaga jeszcze potwierdzenia.
W ciężkich przypadkach zapalenia płuc, które prowadzi do ARDS, konieczna jest intensywna opieka specjalistyczna z rozważeniem konieczności intubacji i mechanicznej wentylacji, a także zastosowanie zewnątrzustrojowego dotleniania (ECMO – extracorporeal membrane oxygenation) [52, 55]. Uzupełnianie płynów i wyrównywanie
niedoborów elektrolitowych u hospitalizowanych ma na celu zapobieganie niewydolności narządowej, która znacząco pogarsza rokowanie.

5. Kontrolowanie zakażenia SARS-CoV-2
Kontrolowanie zakażenia SARS-CoV-2 ma na celu ograniczenie liczby zakażonych,
oddzielenie ich od zdrowych oraz leczenie tych, u których wystąpiły objawy COVID-19.
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W prowadzonych analizach powinny być podawane dane zweryfikowane, aby móc określić liczbę podatnych na zakażenie (susceptible), narażonych (exposed), zakażonych (infectious) i wyleczonych (recovered). Należy bowiem przyjąć, że w praktyce nie ma możliwości
uniknięcia kontaktu z wirusem, co nie oznacza jednak, że wszyscy zachorujemy. Zakażenie SARS-CoV-2 nie jest równe COVID-19. Nie leczymy wirusa, a leczymy chorego.
Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest ustalenie priorytetów postępowania
w celu zapobieżenia zgonom z powodu COVID-19, na które najbardziej narażona jest
populacja ludzi starszych. Oczywiste jest więc, że właśnie ta populacja powinna podlegać
największej ochronie.
Stosowanie się do zaleceń sanitarnych opracowanych przez gremia specjalistów i podawanych w formie rozporządzeń ma praktyczne znaczenie dla ograniczenia zakażenia.
– unikanie miejsc zatłoczonych, w których wirus rozprzestrzenia się szybko, zwłaszcza
w czasie kaszlu i kichania, co wykazali badacze z Aalto University w Finlandii [68];
– częste mycie i dezynfekcja rąk za pomocą wody utlenionej, etanolu i podchlorynu
sodu ma istotne znaczenie sanitarne, bowiem czas przeżycia drobnoustrojów, w tym
wirusów, poza ustrojem człowieka zależy od odporności własnej patogenów, rodzaju
powierzchni na jakiej się znajdą, a także warunków otoczenia – temperatury, wilgotności, obecności określonych substancji chemicznych, odczynu pH oraz promieniowania UV pochodzącego głównie ze słońca, ale też z odpowiednich lamp;
– noszenie maseczek ochronnych ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów drogą kropelkową oraz ich osiadanie na sąsiadujących przedmiotach, na których mogą przetrwać przez wiele godzin, np. na telefonie komórkowym nawet do 48 godz.
Uzasadnieniem powyższych zaleceń jest fakt, że SARS-CoV-2 najdłużej może przetrwać w chłodnym i wilgotnym środowisku. W praktyce w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej na stole czy klamce mogą pozostawać
przez 2-9 godz., ale w temperaturze 4°C nawet 28 dni. Z kolei na papierze wirus utrzymuje
się około 3 godz., a na stali nawet 48 godz. [53].
Postępowanie epidemiczne u zakażonych uwzględnia:
– dekontaminację, która powoduje niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację;
– dezynfekcję, powodującą zmniejszenie liczby biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych;
– izolację zakażonych w celu zapobieżenia przenoszeniu się biologicznych czynników
chorobotwórczych wywołujących chorobę zakaźną od chorych, zakażonych i podejrzanych o zakażenie na inne osoby.
Kwarantanna jest formą izolacji zakażonych, którą wprowadził w XI w. perski lekarz, filozof i uczony – zwany krótko Ibn Sina (łac. Avicenna), a którą wykorzystywano w czasie
licznych kolejnych epidemii, w tym także słynnej XIV-wiecznej epidemii dżumy [51]. Nazwę „kwarantanna”, oznaczającą przymusowe odosobnienie, przyjęto z łaciny (quarantena), ale wprowadzili ją wenecjanie dla załóg przypływających statków, które w okresie
epidemii musiały stać na redzie przez 40 dni (wł. quaranta giorni), aby nie wprowadzić
zakażenia do miasta.
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„Samokwarantanna” jest modyfikacją kwarantanny i oznacza zalecenie pozostawania
w domu i wykonywania tam pracy zawodowej – np. przez Internet, o ile to możliwe. Takie
ograniczenie zdaniem psychologów i socjologów w Polsce oraz na świecie już od początku
pandemii COVID-19 powodowało istotne skutki uboczne pandemii, pod postacią lęku
o własne życie i zaburzeń zdrowia psychicznego [63].
Wykonanie testów diagnostycznych, które umożliwiają wiarygodne stwierdzenie zakażenia wirusem oraz odniesienie uzyskanego wyniku do stanu badanego powinno być
pierwszym etapem postępowania epidemicznego. Zdaniem ekspertów głównym problemem związanym z szybkim testem serologicznym jest zbyt duża liczba wyników fałszywie
ujemnych [53]. Okazuje się bowiem, że od momentu zakażenia koronawirusem do wytworzenia się przeciwciał mija od 2 do 3 tygodni. Wynik ujemny nie daje zatem pewności,
że badany nie zachorował, ponieważ organizm nie mógł jeszcze wytworzyć odpowiedzi
immunologicznej na obecność wirusa. Fałszywie ujemny wynik daje poczucie bezpieczeństwa, przez co osoba zarażona nieświadomie zakaża innych.
Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, a także aktualne zalecenia WHO, zgodnie z opinią krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, w diagnostyce zakażeń
SARS-CoV-2 należy stosować wyłącznie testy genetyczne. Tylko ta forma badania pozwala
na spełnienie laboratoryjnego kryterium potwierdzenia przypadku choroby COVID-19. Testy
serologiczne mogą jedynie stanowić formę testów przesiewowych i w razie dodatniego wyniku
zakażony powinien zostać skierowany na dalszą diagnostykę genetyczną [51].
6. Następstwa izolacji i leczenia
Konieczność kontrolowania zakażenia SARS-CoV-2 jest obecnie głównym celem
służb sanitarnych. Podawane liczby stwierdzonych nowych zakażeń są alarmujące i przemawiają do przeciętnego obywatela, jako zagrożenie dla niego. Przypadki podejrzane
o zakażenie SARS-CoV-2, według rekomendacji Zhongnan Hospital of Wuhan University
Novel Coronavirus Management and Research Team [34], powinny się charakteryzować
obecnością co najmniej dwóch cech spośród ustalonych na podstawie przeprowadzonych
obserwacji (tabela 4).
Cecha
Objawy kliniczne

Ryzyko epidemiczne

Objawy
podwyższona ciepłota ciała (>38°C)
obraz zapalenia płuc w badaniu radiologicznym
prawidłowa lub obniżona liczba leukocytów
obniżona liczba limfocytów (we wczesnym okresie)
podróż do miejsca epidemii w ciągu ostatnich 14 dni
kontakt z chorymi na COVID-19
pobyt w skupiskach ludzkich

Tabela 4. Kliniczne i epidemiczne cechy ryzyka COVID-19 wg [34]
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Decyzje o izolacji zakażonego podejmowane są na podstawie stwierdzonego dodatniego wyniku testu przesiewowego. W szpitalach jest on weryfikowany w badaniu genetycznym, ale w większości przypadków stanowi podstawę do dalszych działań w stosunku do zakażonego. Izolacja (kwarantanna) dla ludzi starszych powinna być stosowana,
aby uchronić ich przed zakażeniem, bo właśnie ta populacja jest najbardziej narażona na
negatywne skutki COVID-19. Dotyczyć to powinno szczególnie wydzielonych domów
opieki, gdzie przyniesione zakażenie rozwija się bardzo szybko, stanowiąc zagrożenie dla
ich zdrowia i życia. Sam kontakt seniorów z młodszym pokoleniem, a zwłaszcza dziećmi,
które praktycznie nie chorują, ale mogą przenosić wirusa, może zwiększać ryzyko zachorowania. W przypadkach izolacji u podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 w niektórych
krajach wprowadzono już „leczenie zapobiegawcze”, które uwzględnia podawanie azytromycyny i hydroksychlorochiny przez 6-9 dni, bowiem wykazano, że właśnie taka terapia
na pierwszym etapie zakażenia może zapobiec jego dalszemu rozwojowi [53]. Niestety, na
co dzień ten etap leczenia jest całkowicie pomijany. Dopuszczenie do dalszego rozwoju
choroby, a u niektórych nawet do powstania ARDS, przekreśla realne szanse wyzdrowienia dla chorych starszych [6, 14].
Wykazane liczby zgonów w populacji starszych w poszczególnych krajach nie w pełni
wskazują na pandemię podobną do dżumy czy cholery. Odnotowywane zgony są głównie związane z chorobami układu krążenia, a nie z COVID-19. Potwierdzają to statystyki
z Włoch, Hiszpanii, Francji [6] czy Szwecji [24]. Nie mamy polskich danych, które wiązałyby przebieg zakażenia SARS-CoV-2 z przyczyną zgonu. Co oczywiste, walka z pandemią jest sprawdzianem działania służby zdrowia. Szerokie stosowanie respiratorów u ludzi starszych, co do których stanu zdrowia sprzed zakażenia nie było żadnej informacji,
mogło prowadzić do błędów i tragicznych następstw. Wskazanie do zastosowania tego
typu terapii jest bowiem ściśle określone i powinno być wykonywane przez doświadczone
zespoły medyczne [51].
Informacje podawane w mediach nakazywały i wciąż nakazują izolację, zwłaszcza ludzi starszych, a także rezygnację ze wszelkich zajęć w dziennych domach pobytu. W czasie
telefonicznych kontaktów ich opiekunowie zgłaszali skutki spowodowane izolacją. Było
to znaczne obniżenie nastroju, pogorszenie funkcji poznawczych, a u niektórych stany
depresyjne. W ramach rozluźniania ograniczeń chorzy na chorobę Alzheimera po sześciu miesiącach izolacji ponownie mogą być przyjmowani do DDP. Wielu z nich nie jest
w stanie uczestniczyć w zajęciach z powodu wysokiego poziomu lęku o swoje zdrowie
i życie. Z kolei przyjmowani w czasie kwalifikacji wykonują testy gorzej w porównaniu do
wyników sprzed izolacji [63].
Podsumowanie
W świetle poznanych faktów o przyczynach, przebiegu i leczeniu COVID-19 konieczne jest dalsze prowadzenie badań w celu:
– określenia czasu inkubacji wirusa i jego usuwania z ustroju, co ma wpływ na czas
trwania kwarantanny;
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– zbadania sposobów transmisji wirusa w celu zastosowania adekwatnych środków do
ochrony osobistej;
– określenia wskaźnika umieralności i stopnia ciężkości przypadków COVID-19, a także czynników ryzyka wpływających na przebieg choroby i rokowanie;
– określenia znaczenia zakażenia bezobjawowego w rozprzestrzenianiu się zakażenia;
– oceny odpowiedzi immunologicznej na zakażenie i możliwości jej kontrolowania, co
może być przydatne przy badaniu leków i szczepionek.
Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa jest prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale
Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
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III.

GEOGRAFICZNY WZROST EPIDEMII
COVID-19 W POLSCE1
Przemysław Śleszyński
Zakażalność i zachorowalność mają swoje bardzo istotne uwarunkowania geograficzne.
Cechą szczególną każdej choroby zakaźnej jest bowiem jej rozprzestrzenianie się, czyli tzw.
transmisja lokalna. Wyróżnia się przy tym rozprzestrzenianie się ciągłe przestrzennie (dyfuzja) i nieciągłe (dyspersja), na przykład skokowe (Sattenspiel i Lloyd 2009). Pierwsze jest
systematyczne, związane najczęściej z powolnym przenikaniem się zakażeń od epicentrum
w kierunku odśrodkowym, a drugie przypadkowe (losowe).
Ponieważ koronawirus przenosi się między ludźmi drogą kropelkową i aerozolową,
rozwój pandemii jest ściśle związany z modelami kontaktów społecznych (Cliff i Haggett
1989, Wilson 2010). Te zaś zależą zwłaszcza od środowiska przyrodniczego (np. klimatu, orografii, hydrografii), struktury osadniczej i zagęszczenia ludności, poziomu rozwoju społecznego (higiena, świadomość epidemiologiczna), stylów życia (w tym zwłaszcza
modeli mobilności społeczno-gospodarczej), a wreszcie od podejmowanych prób walki
służb państwowych, samorządowych itd., w celu ograniczenia wirusa i choroby. W każdym z tych uwarunkowań można doszukiwać się kolejnych związków przyczynowo-skutkowych, w których z punktu widzenia geografii kluczowa jest fizyczna, geodezyjna przestrzeń i relacje między elementami w niej występującymi.
Szczególnie istotne są kwestie zagospodarowania przestrzennego, tj. struktury funkcjonalno-osadniczej, zagęszczenia ludności, form urbanistycznych i architektonicznych,

1

Artykuł zawiera zaktualizowane ustalenia dwóch innych opracowań autora (Śleszyński 2020, 2021).
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sieci komunikacyjnej (Cordes i Castro 2020, Darch i in. 2018, Carozzi 2020, Hamidi i in.
2020). Rodzaj użytkowania i funkcje terenu oraz organizacja przestrzenna wpływają na
przepływy ludności, stwarzając mniejsze bądź większe prawdopodobieństwo kontaktów
społecznych (Badr i in. 2020, Tammes 2020).
Chociaż badania nad rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych mają bardzo długą tradycję (Panum 1846), wiedza o przyczynach dyfuzji i dyspersji jest wciąż niezadowalająca.
Znana jest wprawdzie fundamentalna rola kontaktów społecznych, ale słabiej są rozpoznane
modele komunikacji ludzkiej w mikroskali. Dotychczas nie sprzyjał temu brak odpowiednich danych, dotyczących np. dokładnych ścieżek przemieszczania się ludzi w przestrzeni
i czasie. Jednak rozwój narzędzi telemetrycznych, związanych np. z lokalizacją telefonów komórkowych, daje nadzieję na postęp (Franch-Prado i in. 2020). Przykładowo, prowadzi się
badania na temat ich użytkowania w celu wskazania ich społecznej funkcji (Pei i in. 2014),
mobilności dziennej i nocnej (Śleszyński i Niedzielski 2018), związków pomiędzy rodzajem struktur przestrzennych a intensywnością aktywności ludzkiej (Yue i in. 2017). Ustalenie faktycznej liczby ludności i ich zachowań na danym obszarze, wynika także z potrzeb
planowania przestrzennego, w tym prognozowania optymalnej infrastruktury, szczególnie
transportowej, a także wodno-kanalizacyjnej, sieci usług i innych. W sumie rozwój narzędzi
telemetrycznych wskazuje na obiecujące możliwości wykorzystania danych o zagospodarowaniu przestrzennym dla poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego
Do podstawowych sposobów zwiększania tego bezpieczeństwa należy wciąż ograniczanie kontaktów społecznych, w tym ograniczanie swobodnego przemieszczania się. Jeśli
środki tego typu są zastosowane stosunkowo wcześnie i konsekwentnie, krzywa zakażeń
w czasie staje się bardziej spłaszczona i odpowiednie służby mają więcej czasu na przygotowanie się do walki. Jednak ograniczenie działalności w dłuższym okresie grozi poważnymi stratami ekonomicznymi w wielu branżach. Dlatego kluczowe jest umiejętne wyważenie siły wprowadzanych obostrzeń w kontaktach społecznych w stosunku do realnego
niebezpieczeństwa epidemiologicznego i generalnie zdrowotnego ludności.
1. Geografia medyczna
W sukurs temu problemowi przychodzi geografia medyczna oraz narzędzia do analizy
przestrzennej dyfuzji zakażeń i zróżnicowania innych wskaźników, związanych z epidemią (Kretowicz 2003, Meade 2014). Z jednej strony są to dane „wejściowe” o chorobie
(zgony, wyleczenia, struktura biologiczna pacjentów itp.), a z drugiej – środowisko lokalne, identyfikowane przez takie cechy środowiska geograficznego (naturalnego i antropogenicznego), jak zwłaszcza istnienie naturalnych i sztucznych barier lub elementów
ułatwiających przenoszenie zarazków. Mogą to być np. rzeki, utrudniające kontakty lub
wysoka gęstość zaludnienia, z kolei sprzyjająca przenoszeniu się wirusa.
Aby ocenić zgodność rozprzestrzeniania się ze znanymi modelami teoretycznymi
(np. ekologicznego modelu płatów i korytarzy), konieczne jest posiadanie szczegółowych
danych o wystąpieniach zakażeń w czasie i przestrzeni. W przypadku koronawirusa w Polsce najbardziej szczegółowe dane (stan na 20 listopada 2020 r.) dotyczą jedynie powiatów
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i są gromadzone społecznym wysiłkiem grupy internetowej pod przewodnictwem Michała Rogalskiego (https://bit.ly/covid19_powiaty). Danych według gmin, a tym bardziej
według punktów adresowych dla całego kraju nie ma, a dopiero takie informacje pozwoliłyby na bardziej wyczerpujące analizy. Niestety, służby epidemiologiczne kraju już od wielu miesięcy nie są w stanie zgromadzić i udostępnić wiarygodnej, dostępnej powszechnie
informacji o zakażeniach w szczegółowej skali przestrzennej. Tymczasem taka wiedza jest
niezbędna do efektywnego zarządzania sytuacją epidemiologiczną. Na przykład tak przełomowa i generalnie słuszna decyzja, jak wprowadzenie w sierpniu obostrzeń społecznych
jedynie w powiatach o podwyższonym wskaźniku zakażeń, mogło być zastosowane wcześniej, co pozwoliłoby na zmniejszenie skutków lockdownu (trzeba jednak przyznać, że
w Polsce na tle innych krajów stosunkowo mało dotkliwego). Z perspektywy czasu można
jednak zastanawiać się, czy te lokalizowane precyzyjnie obostrzenia nie były zbyt mało surowe i czy powiat jest najwłaściwszą jednostką dla obszarów metropolitalnych z powodu
silnych dojazdów do pracy z wielu różnych jednostek tego typu.
Równocześnie przytłaczająca większość analiz o rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2, które ukazują się w mediach, pomija ten ważny aspekt geograficzny, a jeśli już, to
niestety zawiera błędy. Stąd też cele tego artykułu są dwa: poznawczy i edukacyjny. Cel poznawczy to pokazanie, że nawet przy tak sformatowanych danych powiatowych da się stosunkowo wiele powiedzieć o dotychczasowym charakterze dyfuzji koronawirusa w Polsce
i że na tej podstawie można próbować wyciągać wnioski prognostyczne. Natomiast cel
dydaktyczny to uświadomienie czytelnikom tego tekstu niezwykle dużych zróżnicowań
natężenia epidemii w Polsce w przestrzeni, tj. w lokalnych układach terytorialnych. Pokazywane dane o zróżnicowaniach, najczęściej według województw, dotyczą bowiem zbyt
dużych jednostek terytorialnych, aby na ich podstawie wnioskować o „geografii” wirusa,
a po drugie są prezentowane błędną metodą (wartości bezwzględne o liczbie stwierdzonych przypadków pokazywane są najczęściej intensywnością barwy, co jest zafałszowaniem faktycznego stanu wskutek różnic powierzchni i liczby ludności).
2. Pierwsza, wiosenno-letnia fala epidemii
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, na poniższych mapach (rys. 1) przedstawiono rozwój wykrywanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce od marca do
września. Dane o liczbie stwierdzonych przypadków zaprezentowano dwoma metodami:
kartodiagramu i kartogramu. Pierwsza jest poprawna dla prezentacji wartości bezwzględnych i informuje o koncentracji danego zjawiska, w tym przypadku potwierdzonych zakażeń. Druga metoda pokazuje, jakie jest „wysycenie” wśród ludności i jest to w zasadzie
najważniejszy i najbardziej poprawny metodologicznie sposób oceny na przykład ryzyka
zakażeniem się od innej osoby w tych samych warunkach kontaktów społecznych (te same
wskaźniki dystansu społecznego, wzorców mobilności, częstotliwości kontaktów itp.).
Na przykładzie tych trzech map, wykonanych według tych samych założeń (w tym z jednakową skalą), spróbujmy opisać podstawowe cechy rozwoju epidemii w Polsce.
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Pierwsza mapa obrazuje stan z marca i kwietnia. Był to w zasadzie początek epidemii
i z psychologicznego punktu widzenia bardzo trudny czas dla społeczeństwa. Na Polaków
i ich rodziny spadły nagle silne obostrzenia, a w mediach dominował katastroficzny przekaz, związany zwłaszcza z porównaniami z najbardziej dotkniętymi epidemią krajami, jak
np. Włochy i Hiszpania. Mogło się nawet wydawać, że niektórzy komentatorzy wręcz nie
mogą się doczekać sytuacji, która właśnie przytrafiała się na oczach całego świata mieszkańcom większości krajów zachodniej Europy.
Co widać na mapie? Że na początku epidemii było kilka lokalnych zakażeń: na południe od Warszawy (rejon Radomia, Białobrzegów, Grójca), między Wrocławiem i Kaliszem, na wschód od Krakowa, w okolicach Kołobrzegu oraz w rejonie Bielska Podlaskiego.
To tam zlokalizowani byli polscy „pacjenci zero”. Jeśli prześledzić doniesienia medialne,
znaczna część stwierdzanych tam przypadków była związana ze szpitalami oraz domami
opieki społecznej. Zwróćmy uwagę, jak silne są różnice w natężeniu: barwy zielone to
poniżej 1 stwierdzonej osoby na 10 tys. populacji, a brązowe – powyżej 32. Występowała
wówczas bardzo silna koncentracja zjawiska: w 19 powiatach (spośród 380 w Polsce) najbardziej dotkniętym zjawiskiem (tj. największym „nasyceniem” wirusa wśród ludności)
koncentrowało się aż 25% wszystkich stwierdzonych przypadków.
Kolejna mapa dotyczy maja. Sytuacja polityczno-społeczna była jeszcze bardziej napięta, a epidemia, zamiast być stymulatorem społecznej solidarności i wzajemnej pomocy,
stała się pożałowania godnym argumentem w sporach w związku z kampanią wyborczą,
jak i samym terminem wyborów. Zobaczmy zatem, co się zmieniło w stosunku do stanu
z marca i kwietnia. Otóż te lokalne bieguny, obserwowane w kilkunastu miejscach w kraju, wyraźnie się rozlały. Nastąpiło to dość równomiernie w kilku częściach kraju (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, południowa część wielkopolskiego i mazowieckiego oraz podlaskiego). Na północy od powiatu kołobrzeskiego „zakaziły się” sąsiadujące
powiaty gryficki i koszaliński, ale nie na przykład kamieński (co jest ciekawe).
Co jednak najbardziej interesujące, w 17 powiatach najsilniej dotkniętych zarazą
utrzymało się 1/4 stwierdzonych przypadków koronawirusa. Co to oznacza? Że wzrosty
te mogły być związane z testami w tych jednostkach, co wynika ze „zwykłego” prawdopodobieństwa zakażenia się, kwarantanny itp. Znacznie ciekawszy jednak byłby wniosek o braku silnego rozwoju epidemii w innych powiatach, zwłaszcza na północy kraju.
Niewątpliwie przyczyną tego były silne obostrzenia kontaktów społecznych oraz spadek
przemieszczeń między odległymi od siebie regionami kraju. Nie działały „typowe” kanały przenoszenia, zwłaszcza komunikacja kolejowa oraz dalekobieżna samochodowa, nie
było wyjazdów biznesowo-konferencyjnych itp.
Na trzeciej mapie widać stan wykrytych zakażeń z czerwca i jest on bardzo podobny do
obrazu majowego. Widać tu, że w przeważającej liczbie powiatów epidemia dalej praktycznie nie rozwijała się, a poziom zakażeń ustabilizował się. Niewątpliwie jest to skutek wspomnianych obostrzeń, ale należy też postawić hipotezę, czy w społecznościach lokalnych nie
istnieje swego rodzaju „naturalny” poziom zakażalności, który przy przestrzeganiu pewnych
zasad, np. odpowiedniej higieny, przesądzałby o stopowaniu epidemii w czasie.
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Rys. 1. Natężenie wykrytych nowych zakażeń SARS-CoV-2 na 10 tys. zameldowanych mieszkańców według miesięcy i powiatów. W celu zapewnienia całkowitej porównywalności dane na każdej mapie przeliczono na 30 dni
Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (http://bit.ly/covid19-poland)

Biorąc pod uwagę materiał przedstawiany na mapach z maja i czerwca, można stawiać szereg pytań i hipotez, związanych z czynnikami rozwoju epidemii w jej pierwszym
okresie. Widać wyraźnie, jak wzrost zakażeń w powiatach układa się wzdłuż tras komunikacyjnych, ale nie wszystkich. Dość wyraźny jest na przykład korytarz S8, biegnący od
granicy z Czechami, przez Wrocław, Warszawę i dalej w kierunku Białegostoku. Wyraźny
jest też korytarz S17 (Warszawa-Lublin). Ale za to brak jest innych ważnych tras, m.in.
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A1 i A2. Z innych wniosków narzuca się brak silniejszego rozwoju wirusa w wielu silniej
zagęszczonych aglomeracjach i większych miastach (szczecińska, rzeszowska, wiele miast
powiatowych grodzkich). Widać też wpływ rzek jako barier – na przykład Bugu między
powiatami siemiatyckim i łosickim czy Wisły na wielu odcinkach. Rozwój epidemii wydaje się być związany z wododziałami.
Kolejne mapy przedstawiają stan z lipca, sierpnia i września. Co się zmieniło w geografii koronawirusa? O ile jeszcze w lipcu nowe zakażenia występowały niemal wyłącznie
wyspowo, to w sierpniu, a następnie już bardzo wyraźnie we wrześniu, mamy do czynienia ze słabym, ale zauważalnym rozlaniem się zakażeń na dużej połaci kraju. Wprawdzie
zjawisko wciąż miało charakter ogniskowy, ale różnica między najsilniej a najsłabiej zakażonymi regionami nie była już tak wielka, jak w miesiącach wiosennych. W maju było
14 powiatów ze wskaźnikiem powyżej 16 nowych zakażeń na 10 tys. populacji i 227 poniżej 4, podczas gdy w sierpniu było to odpowiednio 69 i 112 powiatów.
Oznacza to „spłaszczenie geograficzne” w miesiącach wakacyjnych, czyli spowszechnienie epidemii w sensie nasycenia osobami zakażonymi w gminach i powiatach. Obrazuje to wykres na rys. 2, gdzie za pomocą indeksu HHI (Herfindahla-Hirschmana)
wyliczono koncentrację zakażeń dzień po dniu. Do połowy maja wartość indeksu dość
systematycznie spadała (pierwszego dnia, gdy zakażona osoba pochodziła z jednego powiatu, indeks wynosił 1, po 10 dniach było to już tylko 0,08 dla 26 powiatów). Następnie,
mniej więcej do końca czerwca, indeks rósł, co oznaczało wzrost zakażeń na mniejszej
powierzchni kraju. Od tego czasu do 20 listopada, kiedy w chwili pisania tego artykułu
zobrazowano ostatnie posiadane dane, wskaźnik HHI systematycznie maleje, wskazując
na rozprzestrzenianie się nowych zakażeń w bardziej równomierny przestrzennie sposób.
Mimo tych wahań są one jednak nadal dość skoncentrowane.
Z badań wynika, że stopień konwergencji według powiatów ustabilizował się na wysokim poziomie już w maju (współczynnik korelacji natężenia zakażeń względem ludności
według powiatów na stan aktualny i trzy tygodnie wstecz przekroczył 7 maja +0,9). Było
wówczas wiadomo, że rozwój wirusa w Polsce ma charakter silnie ogniskowy i ustabilizowany oraz należało dołożyć starań, aby ograniczyć transmisję w tych powiatach czy
gminach, w których liczba zakażeń była już wysoka. Bez świadomości tego trudno jest
efektywnie powstrzymać epidemię i przełożyć to na zalecenia dla społeczeństwa, a jedynym rozwiązaniem staje się skoszarowanie całego państwa.

91

Przemysław Śleszyński

Rys. 2. Indeks koncentracji Herfindahla-Hirschmana (HHI) obliczony dla okresu od 1 kwietnia do 20 listopada
(233 dni) dla udziałów zakażeń w powiatach (około 370 ± 10 jednostek, w zależności od agregacji danych przez
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne)
Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (2020) (http://bit.ly/covid19-poland)

W lipcu, a przede wszystkim w sierpniu i na początku września (kilku-, kilkunastodniowe opóźnienie przenoszenia zakażeń w organizmie człowieka) można było spodziewać się dyfuzji koronawirusa wskutek wyjazdów wakacyjnych. Rzeczywiście, w takich
powiatach, jak lęborski, nowosądecki i tatrzański suma stwierdzanych zakażeń w dwóch
miesiącach wakacyjnych stanowiła ponad 90% zakażeń od 10 marca. Co jednak najciekawsze, nie wszystkie regiony turystyczne uległy zakażeniu w równym stopniu. Brak na
mapie silniejszego natężenia zakażeń w rejonie Pomorza Zachodniego, wschodnich Beskidów, wielu pojezierzy oraz Roztocza.
3. Druga, jesienna fala epidemii
W pierwszych tygodniach października i w listopadzie 2020 r. w Polsce nastąpił silny
wzrost zakażeń, niespotykany wcześniej. W bardzo krótkim czasie w całym kraju liczba
osób z koronawirusem przekroczyła 20 tys. nowych przypadków dziennie, czyli tyle, co
na przykład w całym sierpniu. W dość zgodnej opinii specjalistów rzeczywisty poziom
podczas tzw. drugiej fali był znacznie wyższy. Do 20 listopada wykryto 819,3 tys. zakażeń,
co dawało „oficjalnie” 14. miejsce na świecie (za Niemcami i przed Iranem). Tempo tego
wzrostu było niespodziewane, gdyż w pierwszej, wiosenno-letniej fali nawet w najbardziej
dotkniętych powiatach nie obserwowano takiej intensywności zjawiska.

92

III. GEOGRAFICZNY WZROST EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Stan na 20 listopada od początku epidemii obrazuje mapa na rys. 3. Uważna analiza
geograficzna pokazuje, że wzrosty były wciąż skoncentrowane, choć w stosunku do poprzednich miesiącach istniejące ogniska rozlały się (na przykład na Kaszubach i w Wielkopolsce). Wciąż jednak istniały duże obszary kraju, na których wirus był znacznie rzadszy niż gdzie indziej. Są to generalnie obszary peryferyjne i słabo zaludnione: pojezierza,
obszar przy granicy z Niemcami. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem był silny wzrost
zakażeń w dużych miastach (poza Szczecinem), który wpłynął na dzienne szczyty (wspomniane ponad 20 tys. przypadków dziennie) i tym samym szybki wzrost globalnej liczby
zakażeń. W Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu (z powiatem poznańskim) i Wrocławiu zarejestrowano 129,3 tys. wykrytych zakażeń, czyli 16% ogółu – podczas gdy metropolie te koncentrowały 12% populacji kraju.

Rys. 3. Liczba i natężenie wykrytych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 do 20 listopada 2020 r.
Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (2020)
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Obszar wysokiego natężenia stwierdzanych zakażeń w stosunku do ludności biegnie
od Kaszub i Pomorza Gdańskiego na północy, poprzez Kujawy, Wielkopolskę oraz Opolski i Górny Śląsk (z fragmentami Dolnego). Wyraźnie rysuje się korytarz transportowy
z Warszawy w kierunku Wrocławia przez Łódź (A1, S8). Podobne zjawisko widać też
w korytarzu Warszawa-Lublin (S17) i Warszawa-Siedlce (A2/DK2) oraz Poznań-Świebodzin (A2). Wskazywać to może na rozszerzanie się zakażeń w związku z powiązaniami
funkcjonalnymi i przemieszczaniem się w układzie międzyregionalnym. Na tę charakterystyczną cechę autor tego opracowania wskazywał już w kwietniu i przekazywał tę wiedzę odpowiednim organom. Należało już wówczas dołożyć starań, aby lepiej rozpoznać
„wysycenie” koronawirusem w społeczeństwie poprzez na przykład badania przesiewowe,
których koszt w stosunku do ogólnych wydatków byłby stosunkowo niewielki. A tak ogniska wiosenne przetrwały przez lato (południowa Wielkopolska, Górny Śląsk, wschodnie
Podlasie) i przybrały podczas jesiennej fali.
Następstwem dużej liczby zakażeń był również intensywny wzrost zgonów. Jeszcze
23 września było ich 2,3 tys., podczas gdy 20 listopada ich liczba wzrosła do 12,7 tys.
(rys. 4). Jednak zgony z powodu wyłącznie COVID-19 (dotychczas maksymalnie około
120 zgonów dziennie), wraz z chorobami współistniejącymi (ponad 500) nie są jedynym
negatywnym skutkiem epidemii w Polsce. Długotrwałe przeciążenie służby zdrowia oraz
pogorszenie się dostępności do niej (przy jednoczesnym strachu społeczeństwa przed
profilaktyką i leczeniem w obiektach służby zdrowia z powodu ryzyka zakażenia się) skutkowały w październiku znacznie większą umieralnością i poważnym wzrostem łącznej
liczby zmarłych. Pełny obraz spustoszeń do obserwacji i analizy uzyskamy w przyszłym
roku, kiedy będzie można porównać różnice w umieralności na poziomie gmin w roku
2020 i w poprzednich latach.

Rys. 4. Natężenie zgonów z powodu COVID-19 na 10 tys. zameldowanych mieszkańców w dwóch przedziałach
czasu. Po 23 września brak szczegółowych danych powiatowych dla 6 województw
Źródło: na podstawie danych zespołu M. Rogalskiego (http://bit.ly/covid19-poland)
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Podsumowanie
Przedstawiana analiza jest próbą usystematyzowania wiedzy na temat rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w świetle dostępnych danych
empirycznych podczas tzw. pierwszej fali (marzec-wrzesień 2020 r.) i częściowo jesiennej
lub jesienno-zimowej (stan na 20 listopada 2020 r.). Jak już wspomniano, wiążą się z tym
zastrzeżenia, wynikające z wykrywalności w stosunku do stanu faktycznego, niemniej
jednak z uwagi na testowanie osób z potencjalnie najbardziej uprawdopodobnionymi
przypadkami wydaje się to mieć jednak cechy reprezentatywności.
Najważniejszym wnioskiem jest stwierdzona dosyć silna koncentracja zakażeń
w pierwszej, wiosenno-letniej fali epidemii. Na dużej powierzchni kraju nie doszło do
masowych zakażeń lub miały one bezobjawowy przebieg. Statystyki wzrostu były „napędzane” stosunkowo małą liczbą powiatów, a więc i stosunkowo małą populacją. Z jednej strony jest to pozytywny wniosek, bo świadczy o celowości i skuteczności wczesnego
ograniczenia kontaktów społecznych przez władze.
Drugi pozytywny wniosek może być taki, że jeśli zakładać odporność zdrowotną Polaków (kluczowym argumentem jest tu obserwowana liczba zgonów na tle lat poprzednich i innych państw – w stosunku do realnej, a nie stwierdzanej liczby zakażeń), to już
w okolicach 10. tygodnia mieliśmy do czynienia z wygasaniem zarazy na większości terytorium kraju. Jednak to wnioskowanie można zbić kontrargumentem, że społeczeństwa
tych słabiej zakażonych powiatów nie przeżyły jeszcze swojej wysokiej fali zachorowań.
Aby to potwierdzić lub wykluczyć, należałoby latem przeprowadzić badania przesiewowe
w wybranych powiatach tego typu na obecność przeciwciał (a nie tam, gdzie zakażonych
jest dużo, robi się dużo testów i wykrywalność była też wysoka). Jak wskazują dane z drugiej fali epidemii (od końca września), bardziej prawdopodobny okazał się jednak drugi
scenariusz.
W każdym razie analizy dosyć wyraźnie pokazują, że w pierwszym okresie rozwoju
epidemii SARS-CoV-2 nie występowały, tak jak w innych krajach, silniejsze związki z gęstością zaludnienia i poziomem urbanizacji. Co interesujące, w wielu dużych miastach
poziom zakażeń był taki, jak w regionach peryferyjnych o niskiej gęstości zaludnienia.
Wynikać to mogło z efektu silnego zaniku kontaktów społecznych po wprowadzeniu obostrzeń w marcu i kwietniu oraz rozwoju epidemii w przestrzeni tam, gdzie był już w większym stopniu zaintrodukowany.
Wszystko na to wskazuje, że w rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce istotne są
lokalne i regionalne bieguny epidemii, jak też korytarze transportowe. Aby to potwierdzić
lub wykluczyć, potrzebne byłyby dokładniejsze dane o gminach oraz o strukturze biologiczno-społecznej zakażonych. Takich danych polskie państwo niestety nie posiada, co
samo w sobie jest głęboko niezrozumiałym i fatalnym zaniedbaniem oraz lekceważeniem
powagi sytuacji. Zamiast tego pojawiają się różnego rodzaju „geograficzne” opracowania,
zawierające poważne nieraz błędy interpretacyjne.
Podczas pierwszej fali epidemii należało dołożyć starań, aby dokładnie zidentyfikować
centra zakażeń i je zneutralizować, na przykład przymusowym silnym ograniczeniem mobilności na precyzyjnie wyznaczonych obszarach. W chwili obecnej można wskazywać,
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że w najbliższych tygodniach i miesiącach szczególnie zasadne jest ograniczanie kontaktów społecznych na południu kraju, zwłaszcza w zimowych kurortach turystycznych.
Przedstawione analizy wyraźnie zatem wskazują, że w polskim modelu rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 szczególne ważna jest geografia wirusa, rozumiana dwojako: jako opis przestrzennego różnicowania się zjawiska oraz jako sposób interpretacji
tego i wyjaśniania. To ostatnie jest najbardziej interesujące, ale wymaga, jak wspomniano,
żmudnych analiz, jak też posiadania jeszcze bardziej szczegółowych danych o zakażeniach, strukturze demograficznej pacjentów czy śmiertelności (umieralności).
Zaprezentowany materiał może też dostarczyć wielu innych wniosków, ale by je wiarygodnie formułować, potrzeba kolejnych bardziej wyczerpujących analiz, związanych na
przykład z technikami Systemów Informacji Geograficznej, autokorelacji przestrzennej.
W niniejszym artykule zasugerowano niektóre uwarunkowania dyfuzji wirusa oraz zarysowano kierunki potencjalnych prac badawczych.
Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN – Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów
Informacji Geograficznej i Kartografii.
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TRAUMA, STRES, ODPORNOŚĆ.
JAK JE ROZUMIEĆ − NOWE WYZWANIA
DLA STRAŻAKÓW
Agnieszka Łukasiewicz
Służby pomocnicze, a wśród nich ochotnicze straże pożarne, w czasach nieoczekiwanych kryzysów i nowych społecznych wyzwań będą odgrywały coraz większą rolę
w obszarze systemowej pomocy pracownikom służby zdrowia i indywidualnych działań
mających na celu pomoc ludności. Dlatego wobec tej grupy winno się rozwijać strategie
edukacyjne, profilaktyczne, zapewniające optymalną pomoc, organizację pracy, wsparcie
oraz rozwijać strategie minimalizujące stres, motywujące do samorozwoju i wykorzystywania swoich zasobów.
Słowa trauma, uraz psychiczny i stres stosowane są w życiu codziennym w intuicyjny,
subiektywny sposób. Powszechnie wiadomo, że należy odróżnić zdrowy stres (eustres),
który zwiększa sprawność działania, od stresu negatywnego (dystresu), powodującego niepokój i niekorzystne objawy somatyczne (wzmożone napięcie mięśni, bóle głowy i innych
narządów), rozdrażnienie i trudności w koncentracji uwagi. Mniej rozpowszechnione są
wyniki badań wskazujące, że ekspozycja na bardzo trudne, potencjalnie traumatyczne sytuacje może wywoływać stres lub zaburzenia psychiczne, głownie ostrą reakcję na stres,
zaburzenia adaptacyjne i najpoważniejsze z nich – zaburzenie stresowe pourazowe, określane powszechnie skrótem PTSD od angielskiej nazwy Post Traumatic Stress Disorder.
Jednak większość osób narażonych na potencjalnie traumatyczne wydarzenia adaptuje się
do nich, a u niektórych działają one stymulująco na rozwój psychiczny.
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Strażacy należą do grup zawodowych najbardziej narażonych na widok tragedii innych
ludzi, a przede wszystkim na pracę stanowiącą poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Celem tego opracowania jest przedstawienie informacji, które mogą być pomocne w rozpoznaniu objawów wymagających profesjonalnej pomocy oraz ich zapobieganiu. Omówione zostaną czynniki korzystnie wpływające na zdolności radzenia sobie ze stresem,
a także zagadnienia związane z pandemią COVID-19.
1. Próby zdefiniowania traumy
Bardzo szeroka definicja traumy została opublikowana w „Słowniku psychoanalizy”
– uraz to „załamanie, pojawiające się wtedy, gdy aparat psychiczny został nagle narażony
na bodźce, zewnętrzne lub wewnętrzne, które są zbyt silne, by mógł sobie z nimi poradzić w zwykły sposób” [1]. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w kolejnych
wydaniach „Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych” próbowało sprecyzować
definicję traumy, opisując ją w prosty sposób – jako wydarzenie wykraczające poza zakres zwykłego ludzkiego doświadczenia, które byłoby ciężkim urazem dla prawie każdego
[2]. W najnowszym wydaniu tego podręcznika [3] głównym kryterium jest narażenie na
śmierć, jej groźbę, poważny uraz lub przemoc seksualną, bezpośrednio lub jako świadek.
Uwzględnione jest również uzyskanie informacji dotyczącej traumy bliskiej osoby, pod
warunkiem że była ona konsekwencją przemocy lub przypadkowego zdarzenia. Zaburzenie PTSD pierwotnie zostało opisane u więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych, a wiedza o nim spopularyzowana w związku z zaburzeniami stwierdzonymi u żołnierzy amerykańskich torturowanych w trakcie wojny w Wietnamie. Obecnie rozpoznaje
się je w różnorodnych sytuacjach związanych z zagrożeniem życia, na przykład wśród ofiar
poważnych wypadków samochodowych, chorych na zagrażającą życiu chorobę, uczestników zdarzeń, w których ktoś poniósł śmierć lub istniała jej realna groźba, zagrożenie poważnych obrażeń, utraty fizycznej integralności (nienaruszalności) własnej, innych ludzi.
PTSD występuje zarówno wśród ofiar, jak i świadków oraz osób udzielających pierwszej
pomocy (policjantów, żołnierzy, strażaków, ratowników, lekarzy) i osób skonfrontowanych z traumatycznym wydarzeniem. Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) nie tylko
wywołuje problemy zdrowotne, ale także pociąga za sobą konsekwencje społeczne, m.in.
problemy w pracy, w relacjach, obniżenie pozycji społecznej.
Rozpoznanie zaburzeń psychicznych wywołanych stresem wymaga badania psychiatrycznego. W praktyce istotna jest wiedza, kiedy reakcja na traumatyczne wydarzenie
przekracza naturalną reakcję na stres. Przydatna w formułowaniu takiego rozróżnienia
jest znajomość objawów mogących występować w naturalnej reakcji na stres. Są one
szczegółowo opisane w zestawieniu w tabeli 1.
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przyspieszona akcja serca, nadmierne pocenie się, nudności lub dyskomfort związany z działaniem przewodu pokarmowego, biegunka,
Fizyczne objawy ostrego stresu
częste oddawanie moczu, wzmożone napięcie mięśni, przyspieszony
oddech, drżenie rąk, chłodne dłonie i stopy, suchość w ustach
Emocjonalne objawy ostrego stresu lęk, strach, drażliwość, wahania nastroju
trudności w koncentracji uwagi, roztargnienie, pogorszenie obrazu
Zmiany myślenia
samego siebie, niepewność siebie, obawy o przyszłość, strach przed
wywołane stresem
niepowodzeniem, nadmierne rozmyślanie o problemie
trudności w koncentracji uwagi, roztargnienie, pogorszenie obrazu
Zmiany w zachowaniu
samego siebie, niepewność siebie, obawy o przyszłość, strach przed
wywołane stresem
niepowodzeniem, nadmierne rozmyślanie o problemie, trudności
w zasypianiu
Tabela 1. Objawy mogące występować w naturalnej reakcji na stres

W przypadku skutecznej adaptacji do traumatycznego wydarzenia występują tylko nieliczne z wymienionych objawów, nie są one bardzo nasilone i ustępują stopniowo
w ciągu kilku godzin. W pierwszej kolejności należy je różnicować z objawami ostrej reakcji na stres, a jeżeli objawy nie ustąpią lub nie nasilą się w ciągu dwóch dni z zaburzeniami
adaptacyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi i stosunkowo rzadko z objawami
dysocjacyjnymi.
Najważniejsze ich objawy według klasyfikacji zaburzeń psychicznych WHO (ICD-10)
zostały opisane w tabeli 2 [4].

Ostra reakcja na stres

Zaburzenia stresowe pourazowe

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia dysocjacyjne
(konwersyjne)

narażenie na działanie stresora o wyjątkowej sile; natychmiastowe
(≤ 1 godz.) pojawienie się objawów; wystąpienie objawów wegetatywnych;
wycofanie, dezorientacja, zaburzenia uwagi lub nieadekwatne zachowanie;
w przypadku ustąpienia działania stresora objawy zanikają w ciągu kilku
godzin, a w przypadku jego utrzymywania się – w ciągu dwóch dni
narażenie na działanie stresora o wyjątkowej sile; uporczywe powracanie
niechcianych wspomnień z traumatycznej sytuacji; tendencja do unikania
sytuacji kojarzących się z urazem; niezdolność do odtworzenia traumatycznych wydarzeń i/lub objawy zwiększonej psychicznej wrażliwości
objawy zaburzeń nerwicowych i/lub zaburzeń depresyjnych niespełniające kryteriów żadnego z nich, rozwijające się w ciągu miesiąca od
istotnej zmiany sytuacji życiowej (np. rodzicielstwo, przejście na emeryturę, utrata bliskiej osoby)
związek między wystąpieniem stresujących sytuacji lub potrzeb z wystąpieniem objawów w postaci: niepamięci, fugi (chory nagle wyrusza
w podróż, zachowując się względnie normalnie, ale nic o sobie nie
pamiętając), osłupienia (zmniejszenie lub brak ruchów dowolnych,
mowy oraz prawidłowej reakcji na światło, hałas, dotyk), transu
(zmieniony stan świadomości ze zmianą poczucia tożsamości, zawężeniem uwagi i ograniczeniem ruchów) i opętania (przeświadczenie
o owładnięciu przez ducha, moc, inną osobę), dysocjacyjnych zaburzeń ruchu (utrata lub ograniczenie zdolności wykonywania wolicjonalnych ruchów), drgawek, znieczulenia lub utraty czucia zmysłowego, innych lub mieszanych objawów

Tabela 2. Objawy według klasyfikacji zaburzeń psychicznych WHO (ICD-10)
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W przypadku ostrej reakcji na stres zwykle wystarcza wsparcie i dyspozycyjność pomocy ze strony kolegów, bliskich osób lub profesjonalistów. Członkowie OSP, działając w lokalnych społecznościach, często mają bliskie relacje z mieszkańcami − stanowią ich naturalną
grupę wsparcia, znają ich realne potrzeby. W postępowaniu z osobą rozwijającą chorobowe
objawy w reakcji na traumę podstawowe znaczenie ma uwzględnienie, że nie jest to „wina”
takiej osoby, ponieważ zaburzenia stresowe pourazowe są wynikiem interakcji biologicznych, predyspozycji do takich zaburzeń oraz ekspozycji na traumatyczne wydarzenia.
U osób doświadczających ekstremalnego stresu stwierdzane są neuroanatomiczne
zmiany, m.in.: zwiększona aktywność jądra migdałowatego i dróg z niego wychodzących,
zmniejszona aktywność pól Broca, zmniejszona objętość hipokampu [5]. Dochodzi do
nadmiernie negatywnych ocen traumy, jej konsekwencji oraz zakłócenia w autobiograficznej pamięci, osłabienia zdolności uwzględniania kontekstu oraz silnej pamięci skojarzeniowej [6]. W kontekście rozumienia behawioralnego postuluje się tworzenie wyższego poziomu odpowiedzi układu autonomicznego na bodźce (nieszkodliwe, awersyjne)
i niezdezaktywowane czynniki wyzwalające wraz ze zmniejszeniem wygaszania warunkowych reakcji [7]. Osoby z PTSD mają wyższy poziom wzbudzenia układu wegetatywnego w czasie warunkowania i z tego powodu są bardziej podatne na to warunkowanie
niż osoby narażone na traumę, u których nie rozwija się PTSD [8]. Wykazano również,
że osoby z PTSD generalizują związane z obawą uwarunkowane odpowiedzi w stosunku
do rozmaitych bodźców, które zostały uwrażliwione (pobudzone) przez stres [9]. Według
koncepcji psychodynamicznych subiektywne znacznie stesora może determinować jego
traumatogenność, a traumatyczne wydarzenia mogą rezonować z traumami z dzieciństwa. Wynikiem traumy może być niezdolność do regulowania emocji oraz somatyzacja
i aleksytymia [10]. Stosowane są wówczas nieświadome mechanizmy obronne aparatu
psychicznego, jak zaprzeczenie, minimalizacja, rozszczepienie, projekcja, dysocjacja i poczucie winy (jako obrona przed poczuciem bezsilności) oraz skłonność do doświadczania
(przez projekcję i introjekcję) ról: omnipotentnego wybawcy, dręczyciela i ofiary [10].
Ryzyko PTSD w grupach osób mających do czynienia z traumą w związku z wykonywanym zawodem jest niższe, prawdopodobnie ze względu na szkolenia i cechy osobowościowe predysponujące do wyboru tego rodzaju pracy [11]. W badaniach koreańskich
przeprowadzonych na bardzo dużej grupie stwierdzono, że PTSD zdiagnozowano u 5,4%
pracujących strażaków [12]. Jednak często z PTSD wiąże się występowanie innych zaburzeń psychicznych. Stwierdzono, że u ponad 90% osób z PTSD przynajmniej raz w ciągu życia dołącza się inne zaburzenie psychiczne, najczęściej depresja, zaburzenia lękowe,
nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu [13]. Wykazano również, że występowanie
PTSD oraz objawów uzależnienia od alkoholu i depresji zwiększa ryzyko samobójstwa
[14]. PTSD wiąże się z występowaniem licznych chorób somatycznych [15, 16].
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2. Pomoc osobom z zespołem stresu pourazowego
Osoby z objawami PTSD wymagają pomocy lekarskiej (lekarz POZ, specjalista psychiatra). Aby wspierać osobę z PTSD, należy dostarczyć jej wszystkich niezbędnych informacji (np. podać, kto i gdzie zapewni pomoc, wyjaśnić objawy, przebieg PTSD), zaangażować ją i jej bliskich w opiekę oraz odnieść się do wszystkich aktualnych zmartwień,
które mogłyby wpływać na skuteczną pomoc. Należy zapewnić skuteczną wymianę informacji między wszystkimi zaangażowanymi służbami.
Metodą leczenia z wyboru jest psychoterapia poznawczo-behawioralna CBT (przetwarzania poznawczego, poznawcza dla PTSD, terapia narracyjna i terapia o przedłużonej
ekspozycji). Terapia prowadzona jest przez przeszkolonych psychoterapeutów, najczęściej
w formie 8-12 sesji grupowych. Obejmuje psychoedukację i strategie radzenia sobie z reakcjami na traumę, przetwarzanie wspomnień, emocji (winy, straty, złości), restrukturyzację znaczeń traumy, pomaga w przezwyciężaniu unikania, przywróceniu adaptacyjnego
funkcjonowania, przygotowuje do zakończenia leczenia. Zalecana jest również terapia desensytyzacji za pomocą ruchów gałek ocznych EMDR (rapid eye movement desesnistization and reprocesing) – z wyjątkiem urazów wojskowych związanych z walką (okazała się
w tych przypadkach nieskuteczna). U chorych aktualnie bez narażenia na krzywdę, którzy
preferują inne metody, bez ciężkich objawów PTSD (gdy objawy wystąpiły trzy miesiące
po urazie) można stosować komputerowe interwencje CBT skoncentrowane na traumie
wspierane przez instrukcje i pomoc terapeuty. W razie potrzeby u osób z PTSD stosowana
jest farmakoterapia (głównie zalecane są leki przeciwdepresyjne, a benzodiazepiny przeciwwskazane w zapobieganiu PTSD).
Dla większości osób zdarzenia traumatyczne nie mają jednak niekorzystnych następstw [18], na przykład około 50% osób relatywnie szybko wracało do dobrego funkcjonowania po śmierci kogoś bliskiego, zaś u 80% osób uczestniczących w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz 46% żołnierzy, którzy brali udział w działaniach wojennych,
nie stwierdzano szkód psychicznych. Udowodniono, że dla niektórych osób doświadczenie traumy może stać się źródłem pełniejszego, bardziej adekwatnego niż wcześniej funkcjonowania zawodowego, społecznego i osobistego [19]. W literaturze pozytywne postawy i zmiany zachowań po przeżyciu traumy określane są mianem posttraumatycznego
wzrostu i polegają m.in. na większej samoświadomości, otwartości i więzi z innymi, na
zdolności realizacji i poczuciu sensu egzystencji.
Czy dana osoba rozwinie zaburzenia stresowe pourazowe albo czy trauma wywoła
u niej niewielkie skutki psychologiczne i stosunkowo szybko powróci ona do stanu równowagi psychicznej, zależy od wielu czynników, m.in. czynników neurobiologicznych
i psychologicznych, w tym pozytywnych emocji, aktywnego stylu radzenia sobie, elastyczności poznawczej, postępowania zgodnego z zasadami moralnymi i poczucia wsparcia
społecznego [20]. Zmiany postaw i zachowań, które mogą pomóc w lepszym radzeniu
sobie ze stresem, można nauczyć się poprzez psychoterapię – na przykład poznawczo-behawioralną, polegającą na ćwiczeniach wzmacniających aktywne postawy i samoocenę
oraz pracę nad przewartościowaniami poznawczymi i akceptacją traumy. Radzenie sobie
ze stresem definiowane jest jako stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki
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jednostki mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych lub wewnętrznych wymagań ocenianych przez nią jako obciążające lub przekraczające jej zasoby [21].
Działanie omawianych mechanizmów dotyczy stosunku do rozwiązywania problemów oraz ma na celu uregulowanie i utrzymanie optymalnego poziomu emocji. Siła reakcji stresowych zależy od znaczenia, jakie dana osoba nadaje określonemu wyzwaniu,
uruchamianych mechanizmów radzenia sobie ze stresem, wsparcia społecznego. Pierwotnie stres oceniany jest przez jednostkę pod kątem wpływu na jej samopoczucie (sytuacje
stresujące, sprzyjające lub bez znaczenia). Ocena wtórna dotyczy możliwości i sposobów
radzenia sobie ze stresem. Mogą być uruchamiane różne mechanizmy, ale zwykle u danej osoby dominuje określony, powtarzalny sposób reakcji: skoncentrowany na zadaniu,
skoncentrowany na emocjach, skoncentrowany na unikaniu (w formie angażowania się
w czynności zastępcze lub poszukiwania kontaktów towarzyskich) [22] lub dodatkowo
opisywany styl zorientowany na poszukiwanie najlepszych rozwiązań [23]. Style radzenia
sobie ze stresem ściśle wiążą się z poczuciem wpływu na sytuacje stresujące. Niektóre osoby w sytuacjach stresu uruchamiają strategie radzenia sobie z dużym poczuciem wpływu,
poszukując rozwiązań problemu, zbierając dostępną wiedzę, poszukują skutecznych metod leczenia, stosują się do zaleceń, uczestniczą aktywnie w zaproponowanych terapiach
psychologicznych.
Niektórzy badacze mówią o występowaniu trzech rodzajów niepodatności na życiowe
trudności [24]. Jako pierwszą podają odporność (resistance), o której mówimy, gdy niekorzystne okoliczności w ogóle nie wpływają na psychiczne funkcjonowanie człowieka.
Natomiast sprężystość (resilence) jest zdolnością powracania do dobrego funkcjonowania
po chwilowym pogorszeniu, w którym pomaga nadzieja, poczucie własnej skuteczności,
pozytywna emocjonalność. Niepodatność na stres występuje również w przypadku tzw.
zdolności przemiany (reconfiguraction), czyli możliwości uzyskiwania korzyści z poważnych trudności, zagrożeń i umiejętności poszukiwania sensu oraz znaczenia (wartości)
niekorzystnych wydarzeń życiowych. Dlatego psychoterapia skoncentrowana na zasobach
człowieka może pomagać w radzeniu sobie w kryzysie poprzez rozwój ludzkich możliwości i wzmacnianiu siły psychicznej.
Osobom eksponowanym na sytuacje traumatyczne zalecano w przeszłości udział
w grupowych spotkaniach mających na celu zapobieganie powstaniu zaburzenia PTSD
i polegających na dzieleniu się przeżyciami, omówieniu traumy i łagodzeniu stresu. Badania naukowe wykazały, że wśród osób biorących udział w takich sesjach (tzw. debriefingu)
PTSD występowało częściej niż w grupach bez takiej interwencji, ponieważ sesje takie
u znacznej części osób zakłócały naturalny proces adaptacji do traumatycznej sytuacji
i sprzyjały utrzymywaniu objawów zaburzenia [25].
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3. Obecne wyzwania
Tworzone są programy profilaktyczne dla grup zawodowych związanych z dużym ryzykiem ekspozycji na sytuacje utraty lub zagrożenia życia (jak żołnierze, policjanci, strażacy) i innych określonych grup społecznych (np. dzieci). Obejmują edukację, ćwiczenia
poznawczo-behawioralne, ćwiczenia z zakresu radzenia sobie z stresem, kształtowania rezyliencji. Wykazano skuteczność programów dla kandydatów na strażaków zawierających
niezbędną wiedzę i praktyczne ćwiczenia oparte na technikach terapii behawioralno-poznawczej [26]. Powstał praktyczny podręcznik i osobisty niezbędnik „Skuteczne działanie
w stresie”, opracowany z metodologiczną starannością, przebadany na polskiej populacji
i zawierający ćwiczenia poznawcze uczące adekwatnego reagowania na stres.
Ratownicy i służby ochrony ludności z tzw. pierwszej linii reagowania, w tym straż
pożarna, narażone są oprócz stresu na choroby zakaźne. Szacuje się, że zgony z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych stanowią około 25% wszystkich zgonów. Obecnie
ostra choroba zakaźna układu oddechowego, która przybrała postać światowej epidemii
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
wydaje się skumulowaniem czynników ryzyka związanych z pracą i narażeniem na infekcję. Działania podjęte w celu przeciwdziałania infekcji oraz strach przed zarażeniem mogą
być odbierane jako wydarzenia traumatyczne [27]. Pracownicy służby zdrowia z pierwszej
linii są bardziej narażeni na ryzyko zarażenia się chorobą, a także doświadczają niekorzystnych następstw psychologicznych – w postaci wypalenia, lęku, lęku przed przenoszeniem
infekcji, depresji, zwiększonego uzależnienia od substancji psychoaktywnych i PTSD [28].
Przegląd obejmujący 44 badania [29] dotyczące psychologicznego wpływu epidemii na pracowników służby zdrowia (SARS, MERS, COVID-19, Ebola i grypa A) pokazuje, że od 11 do 73,4% personelu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki
i personel pomocniczy) zgłaszało objawy stresu pourazowego. U 10-40% objawy utrzymywały się po roku do 3 lat. Ogólne objawy psychiatryczne w okresie epidemii stanowiły
od 17,3 do 75,3%, objawy depresyjne stwierdzono u 27,5-50,7%, bezsenności u 34-36,1%,
a ciężkie objawy lękowe u 45%. Wysoki poziom stresu związanego z pracą występował u od
18,1 do 80,1%. Wykazano również wpływ na zdrowie psychiczne zmiennych osobowości,
stylów przywiązania i strategii radzenia sobie. Czynnikami ryzyka dla zdrowia psychicznego były: neurotyczność, dysfunkcjonalne przywiązanie, nieprawidłowe radzenie sobie ze
stresem, a czynnikami ochronnymi – wskaźniki sprężystości (resilence) i poczucie własnej
skuteczności. Wykonywany zawód, lata doświadczenia zawodowego, praca na oddziałach
wysokiego ryzyka, bezpośredni kontakt z chorymi pacjentami, poddanie się kwarantannie, zakażenie lub zakażenie krewnych, przyjaciół, pewność siebie w zakresie wyposażenia i środków ochronnych, postrzeganie ryzyka związanego z chorobą, stresu związanego
z pracą oraz zaufanie do informacji związanych z chorobami również wiązały się z czynnikami zdrowia psychicznego. Bezpośredni kontakt z chorymi był istotnym czynnikiem
ryzyka dla wszystkich następstw zdrowia psychicznego. Niektóre badania pokazują ciekawy aspekt: bycie werbowanym z jednostki o niskim ryzyku zakażenia do jednostki o wysokim ryzyku zakażenia podczas epidemii stanowiło specyficzny czynnik ryzyka pogorszenia zdrowia psychicznego, a altruistyczna postawa ryzyka infekcji – czynnik ochronny.
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Ważne dla utrzymania zdrowia psychicznego były zmienne organizacyjne – wsparcie
i postrzegana adekwatność szkolenia.
Pandemia COVID-19 jest obecnie poważnym zagrożeniem i nowym wyzwaniem we
wszystkich krajach. Większość instytucji zdrowia publicznego podejmuje działania w celu
przeciwdziałania jej rozprzestrzenianiu się. Oprócz pracowników służby zdrowia do pomocy w zintegrowanych działaniach służących zwalczaniu epidemii zaangażowane są
służby mundurowe. Osoby pracujące w tak trudnych warunkach, wymagających decyzyjności i podejmowania działań z narażeniem życia, w kontakcie z cierpieniem ludzkim,
są stale narażone na przewlekły stres. Potrzebne są strategiczne rozwiązania dotyczące
postępowania w takich uwarunkowaniach i programy radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem, wypaleniem zawodowym, obniżonym nastrojem lub lękiem. Wiele programów
edukacyjnych, dostarczających informacji, jak postępować w sytuacjach zagrożenia, opracowanych zostało przez Departament WHO ds. Zdrowia Psychicznego i Nadużywania
Substancji (Department of Mental Health and Substance Abuse) [30]. W prosty sposób,
w formie komunikatów do różnych grup społecznych, pokazują na przykład zasady służące wspieraniu zdrowia psychicznego i psychospołecznego podczas pandemii COVID-19
odsyłając jednocześnie do poradnika psychologicznego dla osób udzielających pomocy
ofiarom wydarzeń kryzysowych. Ten zaś zawiera zasady i metody bezpiecznego postępowania, komunikacji oraz zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego i socjalnego,
uwzględniającego różnice i zasoby poszczególnych osób, opartego na poszanowaniu godności ludzkiej, intymności, szacunku do kultury [31].
Poszukuje się programów najlepiej spersonalizowanych pod kątem określonych grup
zawodowych, nośnych, dostępnych, pozwalających na obniżenie poziomu stresu czy na
ocenę zmian w samopoczuciu, wzmocnienie indywidualnych zasobów. Przykładem nowoczesnego programu szkoleniowo-terapeutycznego dotyczącego ograniczania negatywnych
skutków stresu zawodowego wśród personelu medycznego i dostępnego w wersji internetowej jest Program Med-Stres SOS, stanowiący efekt współpracy badaczy, praktyków i ekspertów z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz Uniwersytetu
w Linköping, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz koordynowany
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy [32].
Coraz to nowe badania i postęp wiedzy dotyczącej PTSD oraz możliwości radzenia
sobie z traumą pozwalają na coraz lepsze rozumienie tych problemów. Rodzą się jednak
pytania, dotyczące m.in. nadal niedostatecznie poznanego indywidualnego ryzyka wystąpienia PTSD. Istnieje wiele grup społecznych, w których nie znamy rozpowszechnienia
tego zaburzenia – na przykład dzieci, osoby starsze, mniejszości społeczne. Niedostatecznie znane są mechanizmy długotrwałego utrzymywania się zaburzeń czy uruchamiania
się ich z dużym opóźnieniem. Kolejne lata niosą ze sobą konieczność podejmowania
tematów i analizy danych związanych z podatnością na stres i rozwojem zaburzeń psychicznych u grup osób szczególnie narażonych ze względu na ich pracę z innymi ludźmi
w sytuacjach zagrożenia, niekiedy ekstremalnego.
Niezbędne jest więc monitorowanie postępu w zakresie leczenia i profilaktyki PTSD
oraz wprowadzenie aktualizowanych programów interwencji psychologicznych dla osób
w sytuacjach kryzysu. Osoby radzące sobie w sytuacji stresu w sposób bierny unikający,
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z niskim poczuciem wpływu, prawdopodobnie wymagają bardziej zintensyfikowanych
działań edukacyjnych i motywacyjnych, aby móc skorzystać z zaproponowanych szkoleń
profilaktycznych i programów leczniczych po narażeniu na silny ekstremalny stres. Dlatego w następnych latach warto rozwijać oraz badać skuteczność programów nastawionych
na minimalizację ryzyka wystąpienia PTSD, nie tylko już istniejących, ale również promujących indywidualne podejście.
Opracowywanie optymalnych sposobów leczenia staje się ważnym obszarem współpracy klinicystów i organów decyzyjnych przeznaczających środki finansowe na ten cel. Wiąże
się to również z dostępnością do wykwalifikowanych terapeutów, placówek, rozwojem technik komputerowych programów leczenia (gier komputerowych, wirtualnej rzeczywistości),
aby osoby narażone na ekstremalny stres mogły podjąć skuteczną terapię. Badania pokazują, że COVID-19 może powodować paniczny lęk, zachowania obsesyjne, paranoiczne,
depresję oraz zespół stresu pourazowego. Platformy mediów społecznościowych dodatkowo
potęgują objawy poprzez zalew lękorodnych informacji, ponadto pojawiają się w nich treści związane z rasizmem, stygmatyzacją i ksenofobią wobec poszczególnych społeczności.
Szczególnej uwagi wymagają psychospołeczne aspekty dotyczące pracowników służby zdrowia, ale też dotkniętych pandemią szczególnych grup – dzieci, osób starszych, opiekunów,
pacjentów psychiatrycznych i osób ze społeczności marginalizowanych [28].
Rząd, personel medyczny i inne zainteresowane strony powinny pilnie opracować modele zapobiegania kryzysom psychospołecznym oraz skuteczne interwencje, aby lepiej radzić sobie z psychospołecznymi problemami różnych warstw społecznych. Należy zainicjować właściwe zastosowanie usług internetowych, technologii i mediów społecznościowych.
Konieczna jest gotowość społeczna i tworzenie organizacji specyficznych dla przyszłych
pandemii [28]. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na pracowników z pierwszej linii,
wśród nich członków OSP. Warto wzmocnić takie lokalne organizacje i wspierać w zaangażowaniu w pomoc w nagłych wypadkach. Z jednej strony osoby takie mogą same potrzebować interwencji, biorąc udział w działaniach kryzysowych, z drugiej strony potrzebują
szkoleń dotyczących jak najskuteczniejszej psychologicznej pomocy innym. Pomocna może
być organizacja działań edukacyjno-szkoleniowych czy wsparcia w formie usług online.
Długoterminowy wpływ psychologiczny związany z rozprzestrzenianiem choroby koronawirusowej, kontaktem z osobami chorymi w ramach pracy na pierwszej linii, własnymi obawami o życie i zdrowie, z restrykcyjną polityką przyjętą w celu przeciwdziałania
epidemii przy aktualnie ograniczonych możliwościach leczenia wymaga dalszych badań,
oddziaływań profilaktycznych oraz oceny wdrażanych i promocji skutecznych strategii
radzenia sobie ze stresem związanym z pandemią.
Dr n. med. Agnieszka Łukasiewicz − adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Filia w Warszawie, specjalistka w zakresie psychiatrii, koordynatorka Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Była asystentka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
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STRAŻAK OCHOTNIK
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Marcin Fleischer
Na terenach wiejskich, gdzie czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego jest wydłużony, drzemie niewykorzystany ogromny potencjał ratowniczy w postaci strażaków
ochotników, który po wprowadzeniu rozwiązań wzorem z innych krajów, takich jak tzw.
first responderzy, może pomóc ocalić życie wielu osób. Według Europejskiej Rady Resuscytacji około 60-80% nagłych zatrzymań krążenia ma miejsce w domach, a wczesne wykonanie defibrylacji, czyli w ciągu 3-5 min od utraty przytomności, może dać przeżywalność
na poziomie 50-70%. Każda minuta zwłoki wykonania szybkiej defibrylacji zmniejsza
szanse na przeżycie o około 10%. Niestety, czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na terenach wiejskich często przekracza nawet 15 min. W mojej praktyce zawodowej zauważyłem, że świadkowie (głównie rodzina) często błędnie rozpoznają stan osoby
poszkodowanej i nieumiejętnie podejmują pierwszą pomoc (np. zgłoszenie duszności,
gdy w rzeczywistości doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a rodzina nie rozpoczęła
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co skutkuje zgonem), bądź w ogóle jej nie podejmują. Tymczasem, gdy rodzina biernie oczekuje na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, w pobliżu dostępni są strażacy-ratownicy przygotowani do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w miejscowej remizie OSP znajduje się defibrylator AED.
Nie są to odosobnione przypadki. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ obecne przepisy
prawne nie pozwalają bezpośrednio powiadomić najbliższych ratowników dysponujących
defibrylatorem AED o wystąpieniu zagrożenia życia w danej miejscowości.
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Pod koniec października 2020 r. Europejska Rada Resuscytacji opublikowała roboczą wersję Wytycznych resuscytacji 2020. Naukowcy z Rady wzięli pod lupę systemy
powiadamiania społeczności lokalnych o wystąpieniu zagrożenia życia w różnych krajach. Powiadomienie wolontariuszy o sytuacji zagrożenia życia w okolicy skutkuje lepszą
przeżywalnością (tym samym wypisem ze szpitala z lepszym wynikiem neurologicznym).
Zdaniem Europejskiej Rady Resuscytacji w każdym europejskim kraju powinien zostać
wdrożony system powiadamiania wolontariuszy o sytuacji zagrożenia życia. Państwa powinny wykorzystać nową technologię (możliwość powiadomienia wolontariuszy za pomocą aplikacji bądź wiadomości tekstowej) oraz społeczność lokalną (personel medyczny, ratowników, strażaków, policjantów, laików przeszkolonych z podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych), by wypełnić lukę w tzw. łańcuchu przeżycia do momentu przyjazdu
zespołu ratownictwa medycznego.
1. Potrzeba dobrych rozwiązań
W wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Izrael czy kraje niemieckojęzyczne, działa funkcja tzw. first respondera, czyli ratownika, który jest najbliżej miejsca
zdarzenia i dociera do osoby będącej w stanie zagrożenia życia przed przyjazdem zespołu
ambulansu, by udzielić pierwszej pomocy. First responder jest osobą przeszkoloną w zakresie pierwszej pomocy, wyposażoną w torbę medyczną oraz defibrylator AED. W niektórych krajach ma nawet służbowy samochód.
IZRAEL
Izrael ma jeden z najlepiej i najsprawniej działających systemów opieki przedszpitalnej na
świecie. Za pomoc przedszpitalną w tym kraju odpowiada organizacja Maden David Adom
(Czerwona Gwiazda Dawida). Oprócz zespołów ratownictwa medycznego, czyli karetek tzw.
ALS (zespół składa się z ratowników medycznych) i BLS (polski odpowiednik ratowników
kwalifikowanej pierwszej pomocy), funkcjonuje organizacja Alert Crew Unit, składająca się
z ochotników, tzw. first responderów. Zrzesza ona ponad 3100 wolontariuszy o różnym wykształceniu (lekarzy, ratowników medycznych, przeszkolone osoby cywilne itp.).
Głównym zadaniem first responderów w Izraelu jest:
·· skrócić czas oczekiwania na reakcję Magen David Adom, a także zwiększyć szansę na
przeżycie chorym i rannym w Izraelu,
·· zapewnić szybką reakcję na stan zagrożenia życia,
·· zapewnić pomoc zespołom ratownictwa medycznego,
·· zapewnić wsparcie osobowe podczas zdarzeń masowych oraz gotowość do udzielania
pomocy w przypadku akcji humanitarnych,
·· zwiększyć gotowość Maden David Adom w czasie wojny, stanów nadzwyczajnych,
klęsk żywiołowych.
Każdy wolontariusz first responder wyposażony jest w apteczkę z podstawowym sprzętem do udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zestaw
do tlenoterapii (niektórzy dodatkowo w defibrylatory AED), natomiast ratownicy me-
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dyczni i lekarze – w sprzęt do przeprowadzenia zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz drobnych zabiegów chirurgicznych ratujących życie. Wolontariusze są
zobowiązani do odbywania okresowych szkoleń. System do powiadamiania wolontariuszy został opracowany przez Magen David Adom i jest pierwszym tego typu systemem na
świecie. Polega na odszukaniu za pomocą satelity wolontariuszy znajdujących się najbliżej
miejsca zdarzenia. Są oni wzywani, kiedy czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego
przekracza 5 min. System aplikacji jest dwukierunkowy, co pozwala wolontariuszowi na
kontakt z centrum dyspozytorskim.
Dziennie first responderzy w Izraelu reagują na ponad 500 wezwań pomocy, a rocznie
pomagają około 200 000 osobom potrzebującym pomocy medycznej. Średnio reagują na
około 360 wezwań. W granicach 2-3 min (!) od wezwania wolontariusz w Izraelu udziela
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. System organizacji wolontariuszy Magen David Adom jest systematycznie udoskonalany.
NIEMCY
Zarówno w Niemczech, jak i w krajach niemieckojęzycznych first responderzy zrzeszeni
są w różnych organizacjach ratowniczych, m.in. ochotniczych strażach pożarnych, a w przypadku Niemiec w Deutches Rotes Kreuz (Niemieckim Czerwonym Krzyżu). Wolontariusz
tworzy niejako pomost ratunkowy między chwilą wystąpienia zdarzenia a momentem przyjazdu ambulansu. Wyszkoleni wolontariusze dysponowani są do stanów zagrożenia życia,
takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, utrata przytomności czy problemy z oddychaniem.
Deutches Rotes Kreuz wymienia następujące korzyści związane z udzielaniem pierwszej pomocy przez first responderów:
·· szybszy dojazd do poszkodowanego oraz lepsza znajomość topografii terenu,
·· rozpoczęcie udzielenia pierwszej pomocy w ciągu 5-15 min od wystąpienia zdarzenia,
·· szybkie i profesjonalne przekazanie informacji zwrotnej do centrum dyspozytorskiego, co ułatwia dalsze prowadzenie akcji ratowniczej,
·· uzupełnienie i wsparcie zespołów ratownictwa medycznego;
·· wyznaczenie miejsca do lądowania dla śmigłowca ratunkowego oraz transport zespołu do pacjenta.
Aby zostać first responderem w Deutches Rotes Kreuz, kandydat przechodzi cykl szkoleń (w tym szkolenia symulowane, w celu nabrania odporności w sytuacji stresowej),
a także odbywa staż jako członek w zespole ambulansu (co w ocenie autora jest bardzo
dobrym rozwiązaniem w zdobywaniu doświadczenia ratowniczego). Ratownik first responder w ramach dyżuru wyposażony jest w samochód osobowy (spełniający wymagania
pojazdu uprzywilejowanego), w którym znajdują się: zestaw do stanów nagłych, zestaw
opatrunkowy, zestaw do tlenoterapii, pulsoksymetr, defibrylator AED, zestaw pediatryczny, zestaw do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprzęt łączności, dokumentacja medyczna oraz detektor tlenku węgla.
IRLANDIA/WIELKA BRYTANIA
W Irlandii funkcja community first responder działa w opiece przedszpitalnej od 2014 r.
Community First Responder Ireland zrzesza obecnie ponad 2500 wolontariuszy, którzy
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tworzą 135 grup ratowniczych. First responderzy są dysponowani do zdarzenia równolegle z powiadomieniem zespołów ratownictwa medycznego. Wolontariusz zostaje powiadomiony o konieczności udzielenia pierwszej pomocy w następujących przypadkach: nagłe
zatrzymanie krążenia, zawał mięśnia sercowego, trudności w oddychaniu, udar mózgu, zadławienie. Otrzymuje zgłoszenie, jeśli znajduje się w promieniu 5 km od miejsca zdarzenia.
Od 1999 r. w North West National Health Service (okręg północno-zachodni organizacji
odpowiedzialnej za ratownictwo medyczne Wielkiej Brytanii) wprowadzono funkcję first
responder. W 2018 r. działało tu 870 community first responderów i w okresie od kwietnia
2018 r. do kwietnia 2019 r. wolontariusze zostali wysłani do 13 841 osób wymagających pomocy medycznej. Wolontariusze powiadamiani są o potrzebie udzielania pierwszej pomocy
w takich przypadkach, jak: nagłe zatrzymanie krążenia, utrata przytomności, bóle w klatce
piersiowej, trudności z oddychaniem, zakrztuszenia, cukrzyca, urazy. First responderzy nie
są wzywani do dzieci poniżej 12. roku życia, wypadków komunikacyjnych i działań w niebezpiecznym terenie. W 1999 r. pierwsi wolontariusze przeszli szkolenie z podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych z wykorzystaniem defibrylatora AED (dla przykładu pierwsze
defibrylatory AED pojawiły w Polsce w organizacjach ratowniczych w 2008 r.), natomiast
w 2004 r. wszyscy community first responders zostali przeszkoleni z stosowania tlenoterapii, co znacznie przyczyniło się zwiększenia szans osób będących w stanie zagrożenia życia. Oprócz udzielania pierwszej pomocy duży nacisk kładzie się na umiejętność udzielania
przez wolontariusza profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobie poszkodowanej
oraz jej rodzinie. W związku z tym prowadzone są również specjalne szkolenia. Od 2010 r.
w okręgu North West NHS działa centrum koordynujące pracę community first responderów,
uruchomiono także rozszerzony program społeczności wolontariuszy w obszarze połączeń
alarmowych. Jak ważne i skuteczne jest wprowadzenie funkcji community first responder
w Wielkiej Brytanii, pokazuje przykład z miejscowości Silloth, gdzie co roku na święta Bożego Narodzenia miejscowi first responderzy otrzymują kartkę świąteczną od Davida, którego
udało się uratować po zatrzymaniu krążenia w 2001 r. (był to drugi sukces w ratowaniu życia
tego zespołu od momentu jego utworzenia).
2. Polska rzeczywistość
W Polsce w 2015 r. przeprowadzone zostały dwie próby wprowadzenia aplikacji umożliwiających powiadomienie wolontariuszy o konieczności udzielenia pomocy osobom w stanie zagrożenia życia. Pierwszą inicjatywą była aplikacja E-Posejdon24, stworzoną przez Fundację Ratownictwa Posejdon z Wrocławia, współpracującą z Magen David Adom i bazującą
na doświadczeniach z Izraela. Druga aplikacja – Jestem Blisko została opracowana przez
środowisko krakowskich ratowników medycznych. Niestety, projekty te nie zostały zrealizowane z powodu wielu trudności, przede wszystkim niezrozumienia ze strony urzędników
i polityków, zasłaniających się koniecznością ochrony danych osobowych poszkodowanych
(tak jakby dane poszkodowanego były ważniejsze od jego życia…) czy stosowania różnych
systemów w dyspozytorniach (obecnie w całym kraju funkcjonuje jeden SWD), barierą był
też zwykły lęk decydentów przed wprowadzeniem innowacji.
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Ochotnicze straże pożarne mają ogromny potencjał ratowniczy, coraz więcej druhów
kończy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz udoskonala swoje umiejętności w ratowaniu życia (m.in. poprzez udział w manewrach czy zawodach ratowniczych). Według
Raportu OSP za 2019 r. 65 092 strażaków ochotników ma ukończony kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy (oprócz tego członkami OSP są również ratownicy medyczni pracujący
w zespołach ratownictwa medycznego, czy SOR). Ustawa o Państwowym Ratownictwie
Medycznym określa kompetencje ratowników. Strażak z tytułem ratownika może wykonywać takie czynności, jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa bezprzyrządowa i przyrządowa z podaniem tlenu oraz zastosowaniem wskazań defibrylatora AED, stosowanie
tlenoterapii biernej, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez
właściwe ułożenie osób i ochronę termiczną w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
wsparcie psychologiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzenie
wstępnej segregacji medycznej.
Analizując ustawowe kompetencje ratowników, można doszukać się podobieństwa
w uprawnieniach do udzielania pierwszej pomocy przez community first responders w Wielkiej Brytanii. W ochotniczych strażach pożarnych każdy strażak dopuszczony do udziału
w działaniach ratowniczych ma z sobą przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pozytywnym zjawiskiem jest to, że wielu ratowników medycznych to członkowie OSP, że
przekazują swoją wiedzę i doświadczenie druhom, dzięki czemu strażacy ćwiczą ratowanie
życia w swoich strażnicach. Motywacją do ćwiczeń i udoskonalania umiejętności w kwalifikowanej pierwszej pomocy są zawody w ratownictwie, w których biorą udział strażacy OSP.
Takie zawody odbywają się w różnych miejscach Polski i cieszą się dużym zainteresowaniem. Przykładem są m.in. rozgrywane od 2006 r. Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach KPP w Barczewie na Mazurach. Podczas zawodów drużyna ma za zadanie
udzielić w pozoracji kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pozoracja osoby poszkodowanej,
presja w świadomości oceniania drużyny jest porównywalna do stresu podczas rzeczywistego zdarzenia, więc ratownicy ćwiczą w warunkach zbliżonych do realnych zdarzeń. Udział
w takich wydarzeniach pozwala też wyłapywać błędy i luki w wyszkoleniu, które można eliminować w realnych zdarzeniach, co jest niewątpliwie korzystne dla osoby poszkodowanej.
Przykładem dobrego wyszkolenia ochotniczych straży pożarnych w ramach kwalifikowanej
pierwszej pomocy są Zawody Ratownicze KPP w Sobótce koło Wrocławia, w których na
21 drużyn z całej Polski przypadało 11 jednostek OSP (pięć OSP było w pierwszej dziesiątce,
a podium zostało zdominowane przez strażaków ochotników).
Oprócz tego, że strażacy ochotnicy szkolą się w zakresie ratowania życia, organizują eventy promujące udzielanie pierwszej pomocy w społecznościach lokalnych. Od
2017 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP współpracuje z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy – ochotnicze straże pożarne organizują szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować
(od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. strażacy ochotnicy podczas 2084 godzin lekcyjnych przeszkolili 29 366 dzieci). Kolejnym przykładem zaangażowania ochotników
w edukację pierwszej pomocy w społeczności lokalnej jest kampania „Postaw na rodzinę”,
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realizowana na terenie gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2017-2018. Polegała ona na
organizacji przy gminnych kościołach niedzielnych pikników, podczas których odbywały
się pogadanki na temat przeciwdziałania uzależnieniom, a druhowie przeprowadzali pokazy z udzielania pierwszej pomocy.

Członkowie OSP
Wtórek, woj.
wielkopolskie.

Równie istotne, jak wyszkolenie strażaków w zakresie ratowania życia jest profesjonalne wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. Według Raportu OSP za 2019 r. w wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 4728 defibrylatorów AED. Od lat jednostki OSP
doposażane są w sprzęt do ratowania życia w postaci zestawów PSP R-1 (torba medyczna
z tlenoterapią, deska ortopedyczna, zestaw szyn Kramera), toreb medycznych OSP R-0
i defibrylatorów AED. W 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało jednostkom
OSP w ramach Funduszu Sprawiedliwości sprzęt do ratowania życia: 1803 zestawy PSP
R-1, 278 toreb/plecaków medycznych, 1338 defibrylatorów AED, a także zestawy do
ratownictwa technicznego i inny sprzęt do ratownictwa. W 2019 r. dzięki rządowemu
projektowi 500+ do jednostek OSP trafiły zestawy PSP R-1, defibrylatory AED, fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Również w ramach programu 500+
strażacy ochotnicy uczestniczyli w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Także
samorządy doposażają ochotników w sprzęt do ratowania życia. Przykładem może być
przekazanie przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski 40 defibrylatorów AED z programu rozwoju ochotniczych straży pożarnych woj. wielkopolskiego w latach 2012-2020,
współfinansowanego ze środków EU. Na uwagę zasługuje ponadto zaradność samych
OSP, które w celu pozyskania sprzętu ratowniczego organizują różne zbiórki publiczne.
Pozytywnym zjawiskiem w ochotniczych strażach pożarnych jest czerpanie doświadczeń
z nowinek technicznych stosowanych w ratownictwie medycznym, które znacznie przyczyniają się do ratowania życia (np. przyrząd do mierzenia jakości uciskania klatki piersiowej czy zestawy do walki z hipotermią urazową).
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Obecnie w przypadku gdy w okolicy nie ma wolnych zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytor medyczny prosi o zadysponowanie jednostki straży pożarnej w ramach
tak zwanego izolowanego zdarzenia medycznego. Procedura dysponowania w tym konkretnym przypadku jest jednak zbyt czasochłonna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zagrożone
jest ludzkie życie. Wynika to z formuły obiegu informacji (przyjęcie zgłoszenia – powiadomienie SKKP/M PSP – zadysponowanie OSP – przyjazd OSP na miejsce zdarzenia),
która wydłuża oczekiwanie na udzielenie pierwszej pomocy, na przykład resuscytacji
krążeniowo-oddechowej z defibrylacją AED. Wprowadzenie funkcji first respondera spowodowałoby znaczne skrócenie czasu od przyjęcia zgłoszenia do udzielenia pierwszej pomocy (przyjęcie zgłoszenia – powiadomienie first respondera – jego przyjazd na miejsce
zdarzenia).
Izolowane zdarzenia medyczne oraz wypadki komunikacyjne nie są jedynymi sytuacjami, kiedy strażacy ochotnicy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratują życie
osobom poszkodowanym. Co jakiś czas przez media tradycyjne i media społecznościowe
docierają informacje o człowieku uratowanym przez druhów OSP. Warto przytoczyć kilka
przykładów.
·· W sierpniu 2020 r. strażak OSP Źlinice-Boguszyce był świadkiem zawału serca
u 40-letniego mężczyzny. W trakcie udzielania pierwszej pomocy powiadomił kolejnego strażaka z tej jednostki, aby na miejsce dostarczył sprzęt medyczny, w tym
defibrylator AED. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki szybkiej reakcji
druhów z OSP po kilku minutach wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
powróciły funkcje życiowe.
·· W kwietniu 2013 r. strażak z OSP Orchowo otrzymał od swojego kolegi informację
o rowerzyście leżącym na poboczu drogi. W czasie dojazdu poprosił miejscowe SKKP
PSP o zadysponowaniu swojej jednostki do pomocy. Po dojeździe rozpoznał nagłe
zatrzymanie krążenia i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Wraz ze swoją
jednostką, zastępem JRG PSP Słupca oraz zespołem ratownictwa medycznego kontynuował zabiegi resuscytacyjne, które przyczyniły się do powrotu spontanicznego
krążenia. Jest to doskonały przykład zastosowania wzorowego łańcucha przeżycia na
terenach wiejskich, gdzie umiejętności strażaków ochotników oraz sprzęt (torby medyczne PSP R-1 oraz defibrylatory AED) przyczyniają się do uratowania życia drugiego człowieka.
·· Pod koniec maja 2020 r. Polskę obiegła informacja o 16-letniej Zosi, członkini młodzieżowej drużyny pożarniczej działającej przy OSP Śmigiel, która uratowała dwumiesięczne niemowlę. Dziecko zakrztusiło się wymiocinami, było sine i traciło
przytomność. Spanikowana matka wybiegła z domu na ulicę. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności w pobliżu była Zosia ze swoimi koleżankami. Udrożniła drogi oddechowe i postępowała według zasad pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia. Zdecydowana postawa dziewczyny przyczyniła się do poprawy stanu dziecka.
Zasad udzielania pierwszej pomocy nauczyła się od strażaków podczas zbiórek szkoleniowych w swojej OSP.
·· Podobnym przykładem jest 15-letnia Sandra z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP Wtórek. Pewnego dnia opowiedziała mamie, że podczas zbiórki nauczyła się pra-
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widłowego postępowania w przypadku utraty przytomności. Po kilku dniach mama
Sandry, będąc świadkiem utraty przytomności u przypadkowej osoby, wykorzystała tę
wiedzę, prawidłowo udzielając pierwszej pomocy.
W wielu remizach OSP, gdzie znajdują się defibrylatory AED, umieszczone są specjalne systemy, które powiadamiają strażaków-ratowników o konieczności udzielenia
pierwszej pomocy. Wiele jednostek OSP umieszcza swoje defibrylatory na ścianie remizy
(tzw. system dostępu do defibrylatorów PAD), w celu szybkiego wykorzystania ich przez
świadków zatrzymania krążenia. Takich przykładów, kiedy strażacy ochotnicy przejmują
inicjatywę w swojej społeczności lokalnej, jest wiele. Jednak są sytuacje, kiedy w danej
miejscowości dochodzi do zagrożenia życia, w miejscowej OSP znajduje się defibrylator
AED, a mimo to strażacy ochotnicy nie są powiadamiani o zdarzeniu. Szkoda, że społeczność lokalna, jednostki OSP i państwo wydają wiele środków finansowych na profesjonalne wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt do ratowania życia, a nie zawsze
jest on wykorzystany.
Ciekawym przykładem organizacji ratownictwa medycznego w ochotniczych strażach
pożarnych jest Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, działająca na terenie Wrocławia i okolic. Jednostka ta wyposażona jest w ambulans. Rocznie bierze udział
w około 10 izolowanych zdarzeniach medycznych. W sytuacji, kiedy nie ma wolnego Zespołu Ratownictwa Medycznego, dyspozytor medyczny prosi SKKM PSP we Wrocławiu
o zadysponowanie grupy, w celu gotowości do wyjazdu do izolowanego zdarzenia medycznego. Jeżeli poszkodowany wymaga pilnej hospitalizacji, za zgodą wojewódzkiego
koordynatora PSP ds. ratownictwa medycznego jednostka „ewakuuje” go do szpitala.
W związku z takim potencjałem warto stworzyć w strukturach ochotniczych straży
pożarnych funkcję first respondera, który w połączeniu z nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi będzie mógł szybko dotrzeć do osoby będącej w stanie zagrożenia życia
w swojej okolicy w ciągu 5 min. W obecnym czasie, kiedy na terenie kraju funkcjonuje
jednolity system SWD do dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, powinno
się dążyć do ulokowania jednostek OSP posiadających defibrylatory AED oraz możliwość
dysponowania strażaków ratowników jako first responderów za pomocą specjalnej aplikacji do tego systemu. W OSP first responderem może być strażak po ukończonym kursie
kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź tylko z zakresu pierwszej pomocy. W ramach gotowości wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy lub torbę PSP R-1 oraz defibrylator
AED. W przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia będzie informowany przez Centrum
Powiadamiania Ratunkowego lub dyspozytornię medyczną za pomocą specjalnej aplikacji. Dzięki temu w ciągu 5 min od zdarzenia osoba będąca w stanie zagrożenia życia może
otrzymać pierwszą pomoc, która znacznie zwiększy jej szanse na przeżycie, szczególnie na
terenach wiejskich, natomiast zespół ratownictwa medycznego, najczęściej dwuosobowy,
ma dodatkową parę rąk do pomocy.
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3. W obliczu pandemii COVID-19
W 2020 r. pandemia COVID-19 obnażyła słabość systemu ochrony zdrowia z Polsce,
również systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od momentu pojawienia się
pandemii zespoły ratownictwa medycznego są blokowane przez długie oczekiwanie (nawet kilkugodzinne) na przekazanie pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego, a także
czas dezynfekcji ambulansu (około 2,5 godz.) po transporcie pacjenta zarażonego. Również
przez braki w kadrze medycznej, spowodowane kwarantanną bądź zakażeniem, wiele zespołów ratownictwa medycznego zawiesza dyżury i nie wyjeżdża do pacjenta. W związku
z tą sytuacją czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego jest wydłużony (zespoły ratownictwa medycznego są dysponowane nawet z odległości 30-50 km), co może skutkować
śmiercią lub trwałym kalectwem osoby poszkodowanej. Czas pandemii pokazuje, że zasadne jest wykorzystanie tu potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych.
Niżej opisane przykłady pokazują, że w ochotniczych strażach pożarnych drzemie niewykorzystany potencjał ratowniczy, który można spożytkować nie tylko do stworzenia
funkcji first responderów, ale także w czasie pandemii COVID-19, kiedy Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jest wydolne. Skoro OSP będąca w KSRG oraz inne OSP, które złożyły
wniosek do wojewody, są w rejestrze jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne, mogą być dysponowane do izolowanego zdarzenia medycznego,
to warto, by były bezpośrednio powiadamiane przez dyspozytornię medyczną (następnie
OSP zgłasza wyjazd do SK KP/M), w celu skrócenia czasu dojazdu. Warto również, aby OSP
posiadające defibrylatory AED były jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne. Skoro na terenie całego kraju obowiązuje w Państwowym Ratownictwie Medycznym jednolity system SWD, to OSP z defibrylatorami powinny być naniesione na mapę, aby po lokalizacji zdarzenia dyspozytor medyczny wiedział, gdzie znajduje
się najbliższa jednostka ochotniczej straży pożarnej ze sprzętem ratującym życie.
W przypadku braku kadr w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnym oddziale ratunkowym warto, aby ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy odbywali
dyżury (oczywiście należy takiemu ratownikowi zrekompensować czas dyżuru), co dla
kadry medycznej stanowiłoby wsparcie (a dla ratownika KPP jest byłoby szansą nabierania cennego doświadczenia). W obecnym czasie najbardziej realna wydaje się możliwość
przeprowadzania dyżurów ratowników w remizach, gdzie oczekiwaliby na zadysponowanie do izolowanego zdarzenia medycznego (np. jedna OSP na gminę). Dlatego w czasie pandemii i spowodowanej nią niewydolności systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne należy podjąć odpowiednie kroki, aby wykorzystać potencjał ratowniczy OSP do
udzielenia pomocy osobom będącym w stanach nagłego zagrożenia życia. Skoro państwo,
samorząd oraz lokalna społeczność zainwestowały ogromne środki w rozwój ratownictwa
medycznego w ochotniczych strażach pożarnych, to nie należy tych środków marnować
– tym bardziej w sytuacji kryzysowej, jaką jest niewydolność systemu ochrony zdrowia
w czasie pandemii.
Mając na względzie stanowisko Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące najnowszych wytycznych resuscytacji popartych naukowymi dowodami oraz doświadczeniami
innych krajów, zasadne wydaje się wprowadzenie w Polsce funkcji first respondera na ba-
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zie struktur OSP, które są najliczniejszą służbą ratowniczą w naszym kraju. Zasadne jest,
aby środki finansowe z Unii Europejskiej przeznaczone na walkę z COVID-19 przeznaczyć na wprowadzenie first responderów w Polsce (opracowanie i wdrożenie systemu powiadamiania, dodatkowe wyszkolenie strażaków, zakup sprzętu, takiego jak defibrylatory
AED, torby medyczne, zestawy do tlenoterapii, wynagrodzenie). Pandemia COVID-19
jest w Polsce stanem nadzwyczajnym, więc należy podjąć nadzwyczajne środki w celu
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Rzeczpospolitej, a taką formą może być wykorzystanie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych w społecznościach lokalnych. W takim przypadku można spożytkować nie tylko potencjał OSP włączonych do
KSRG oraz ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale całą ponad 200-tysięczną
społeczność ochotniczych straży pożarnych. Wystarczy wyszkolić strażaków ochotników
w zakresie pierwszej pomocy oraz doposażyć w sprzęt nawet te mniejsze jednostki OSP,
ponieważ w każdym zakątku Polski znajdą się ludzie, którzy będą potrzebowali dostępu
do pomocy, tak jak w dużych aglomeracjach miejskich.
Ratownictwo medyczne w ochotniczych strażach pożarnych nie tylko sprzyja przeżywalności osób poszkodowanych, ale także rozwojowi jednostek OSP. Przykładem może
być Ochotnicza Straż Pożarna we Wtórku. Dzięki rozpoczęciu pozyskania sprzętu do ratowania (torba PSP R-1 i deska ortopedyczna) oraz organizacji szkoleń z udzielania pierwszej pomocy do działalności jednostki zaangażowali się młodzi ludzie, pełni zapału do
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Szkolenia przyczyniły się do tego, że strażacy
niejednokrotnie udzielali pierwszej pomocy jako świadkowie zdarzenia, a nawet pomagali
zespołom ratownictwa medycznego. Oprócz tego strażacy organizują liczne akcje promujące udzielanie pierwszej pomocy w swojej społeczności lokalnej. Ratownictwo przyczyniło się do tego, że z jednostki posiadającej samochód typu Żuk OSP Wtórek stała się
jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Dodatkowo strażacy-ratownicy wykorzystują swoje umiejętności na terenie miejscowości (m.in.
zapewniają zabezpieczenie medyczne meczów lokalnego LZS, a druhna OSP Wtórek jako
nauczyciel przedszkolny ma tytuł ratownika i czuwa nad bezpieczeństwem najmłodszych
mieszkańców miejscowości). Strażacy kładą ponadto duży nacisk na szkolenie członków
młodzieżowej drużyny pożarniczej w udzielaniu pierwszej pomocy.
Prace nad strategią Florian 2050 są doskonałą okazją do podjęcia dyskusji oraz prób
nad większym wykorzystaniem potencjału ratowniczego OSP, w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie
czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego jest wydłużony. Jest to również doskonała
okazja do tego, aby wzorem innych krajów stworzyć funkcję first respondera w strukturze
OSP. Wprowadzenie jej wiąże się ze zmianą prawa, m.in. ustawy o powiadamianiu ratunkowym, w której powinien znaleźć się określony zapis o wolontariuszach oraz wykaz
stanów zagrożenia życia i zdrowia, do których first responder będzie dysponowany.
Marcin Fleischer jest naczelnikiem OSP Wtórek, członkiem Prezydium ZOG ZOSP RP
i ZOP ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim oraz ratownikiem medycznym ZRM P0288.
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NOWE ZAGROŻENIA
A POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA
Stanisław Jędrzejewski
Jeżeli miałbym wskazać zjawisko czy wydarzenie, które ostatnio w największej mierze
naruszyło poczucie bezpieczeństwa ludzi, to byłaby to oczywiście pandemia COVID-19.
Poczynając od Chin jeszcze pod koniec 2019 r. i rozwijając się w Europie od lutego 2020 r.,
spowodowała zasadnicze zmiany w zachowaniach ludzi i funkcjonowaniu instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które pewnie na trwałe zmienią organizację społeczeństw i państw.
Niosąc ze sobą zagrożenia, pandemia postawiła na nowo kwestię bezpieczeństwa
w różnych wymiarach tego zjawiska (pojęcia). Przyjmuje się na ogół, że poczucie bezpieczeństwa oznacza pewien „stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwany
subiektywnie przez jednostki lub grupy”1. Jego przeciwieństwem jest zagrożenie. Zatem
bezpieczeństwo i zagrożenie stanowią przeciwległe punkty oceny zjawisk społecznych.
Poczucie bezpieczeństwa uzależnione jest od nieistnienia zagrożenia, zaś jego istnienie
powoduje obniżenie poczucia bezpieczeństwa lub wręcz jego brak2. W wąskim ujęciu

1

2

L. Korzeniowski, Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, PSB, Kraków 2000, s. 437.
K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne jako element bezpieczeństwa narodowego, prywatna strona internetowa, wpis z 27.11.2008 r., http://www.liedel.pl/?p=13 (dostęp: 28.09.2020).
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bezpieczeństwo rozumiane jest jako brak zagrożeń dla istotnych wartości podmiotu. Natomiast drugie, pozytywne ujęcie bezpieczeństwa obejmuje kształtowanie pewności przetrwania, posiadania i swobód rozwojowych podmiotu3.
W artykule przedstawiam kilka aspektów zastosowania nowych technologii podczas
pandemii, zwracając uwagę na ich szanse rozwojowe, ale też istotne zagrożenia, które ze
sobą niosą.
1. Pandemia a kruchość cywilizacji
Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze wszystkich sfer ludzkiej aktywności. Przede
wszystkim ukazała, jak kruchy jest człowiek i cała stworzona przezeń cywilizacja. Kolejna
fala pandemii już wskazuje, że nie tyle dramat się kończy, ile ludzie powoli oswajają się
z istnieniem wirusa. W wielu krajach przedsiębiorstwa, szkoły, uniwersytety stosunkowo
szybko przeszły na model pracy zdalnej i kształcenie on-line. W ten sposób już podczas
pierwszej fali pandemia otworzyła nas na nowe technologie, zbliżyła do świata wirtualnego, stworzyła nowe możliwości uczestnictwa w edukacji i pracy wielu ludziom, dotychczas
tego pozbawionym.
Wiele firm, o ile nie przestały istnieć, zmieniło reguły swojego działania. Wiele miejsc
pracy jest zagrożonych, wiele zostało utraconych. Przedsiębiorstwa, które przetrwały pandemię, ale nie były w stanie prowadzić normalnej działalności, znalazłszy się w bardzo
trudnej sytuacji, dokonywały znaczącej redukcji kosztów własnych. Tymczasem to, co
dzisiaj jest realne, to nowa normalność, w której praca będzie miała charakter hybrydowy
lub rotacyjny. Częścią nowej normalności będzie radykalizacja mediów. Jeżeli przywódcy
najpotężniejszych państw świata nie poradzili sobie z kryzysem spowodowanym pandemią, to wykorzystają to radykalizujące się media, jeszcze bardziej wpływając na politykę
i polityków, tworząc pozory demokracji bezpośredniej i porzucając poprawność polityczną (źli uchodźcy, dyskryminacja osób LGBT).
Ale o reakcji państw na kryzys (kwarantanna, izolację, dystans społeczny, zamrożenie gospodarki, zwiększenie wydolności służby zdrowia, masowe testowanie wirusa) decyduje dzisiaj jakość państwa mierzona wieloma wskaźnikami, w tym jakością aparatu
państwa, organizacją państwa, dobrze zorganizowaną służbą zdrowia itd. Prof. Grzegorz
Ekiert z Harvardu mówił niedawno w debacie Concilium Civitas, że jeżeli państwo wykazuje ignorancję wobec wiedzy eksperckiej, legitymizuje kłamstwo, kieruje się bieżącymi
interesami władzy, a nie obywatela, ogranicza swobodę informacji i krytykę swoich działań i decyzji, toleruje rządy amatorów, lekceważy współpracę międzynarodową, skazuje
się tym samym na porażkę z kryzysem4. Tymczasem państwa o wysokiej jakości rządzenia
zachowają swoje wartości, instytucje demokratyczne, wysokie zaufanie społeczne.

3
4

Tamże.
G. Ekiert, wypowiedź podczas debaty Concilium Civitas, 16 kwietnia 2020, prowadzenie J. Żakowski.
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Anna Applebaum pisała niedawno w „The Atlantic Monthly”, że w każdym kraju pandemia wydobywa piękno i brzydotę, zło i dobro5. W niektórych krajach na przykład rodzi dążenie do kontrolowania przez władze informacji, cenzurę, sterowanie pandemią.
W Skandynawii zaś, w krajach o wysokim poziomie zaufania społecznego, istnieje tendencja do współpracy i współdziałania między państwem, pracownikami i pracodawcami.
Niedawno Iwan Krestev sformułował kilka paradoksów związanych z pandemią wirusa SARS-Cov-26. Jednym z nich jest przerwanie na jakiś czas funkcjonowania instytucji
demokratycznych. Nie tyle lockdown, ile wprowadzony w wielu krajach stan nadzwyczajny oddał wiele decyzji w ręce władz centralnych. Dopiero teraz, gdy ludzie oswoili się
z wirusem, strategie władz radzenia sobie z pandemią ulegają zmianie, decyzje dotyczące
hamowania pandemii lub gaszenia ognisk wirusa decentralizują się i są podejmowane
przez władze samorządowe lub jeszcze niżej: przez dyrektorów szkół, domów opieki, zakładów produkcyjnych, firm usługowych itd. Jednocześnie strach przez zakażeniem zrodził stan jedności narodowej, która oczywiście okazała się złudna, ale którą podtrzymywała propaganda rządowych lub zbliżonych do rządowych mediów.
Podczas pandemii zdarzyło się jednak coś nowego – mówię tu o pojawieniu się wielu
nowych rozwiązań technologicznych, które pomogły lub dalej pomagają przetrwać pandemię, a także takich, które spełniały dotychczas inne funkcje i w innych celach zostały
stworzone, a obecnie są wykorzystywane w związku z pandemią. Pięć obszarów aktywności społecznej i zawodowej ludzi wydaje mi się kluczowe z punktu widzenia poczucia
bezpieczeństwa. Omówię je nieco bardziej szczegółowo.
Komunikacja między ludźmi i w biznesie
Podczas pandemii, zwłaszcza lockdownu, gdy życie społeczne, kulturalne i gospodarcze uległo niemal całkowitemu zamrożeniu, komunikowanie bezpośrednie zastąpiło pośrednie, realizowane poprzez media7. Aktywność ludzi przesunęła się do rzeczywistości
wirtualnej i komunikowania się na odległość. Wzrosło więc wykorzystanie komunikatorów, takich jak Skype, WhatsApp, Messenger, Microsoft Teams i innych.
Przejście na pracę zdalną, a także zamknięcie szkół i uczelni wyższych spowodowało
intensywniejsze wykorzystanie komunikacji on-line i w efekcie wzrost popytu na usługi
wideokonferencyjne i spotkania on-line. Te ostatnie umożliwiały przede wszystkim amerykańskie platformy Microsoft Teams czy Zoom Erica Yuana, która zaoferowała możliwość bezpłatnego korzystania z rozszerzonej wersji aplikacji do celów edukacyjnych, konferencyjnych itp. Tyle że ekspansja Zooma nastąpiła kosztem bezpieczeństwa systemu,
przed czym przestrzegało użytkowników wiele instytucji amerykańskich i europejskich.

5

6

7

A. Applebaum, Epidemics Reveal the Truth About the Societies They Hit, “The Atlantic Monthly”, 2 March
2020.
I. Krestev, Już wiem, jak pandemia zmieni Unię, wyborcza.pl, 19 czerwca 2020 r., https://wyborcza.
pl/7,75399,26047086,iwan-krastew-juz-wiem-jak-pandemia-zmieni-unie.html. (dostęp: 01.08.2020).
T. Goban-Klas, Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w lockdown: oddzielni, ale razem, „Studia Medioznawcze”, w druku.
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Nastąpił też znaczny wzrost wykorzystania platform streamingowych do celów biznesowych (Brightcove, Dacost, IBM Cloud Video).
Praca zdalna
Wiele firm skierowało pracowników do pracy w domu. Praca zdalna jest możliwa
dzięki takim technologiom, jak: wirtualne sieci prywatne (VPN), internetowe protokoły
głosowe (VoIP), wirtualne spotkania, technologia chmury obliczeniowej, a nawet technologie rozpoznawania twarzy. Oczywiście oprócz zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa praca zdalna, tak jak poprzednio, pozwala również zaoszczędzić czas dojazdu do
pracy i zapewnia jej większą elastyczność.
Praca na odległość stanowi wyzwanie dla pracodawców i pracowników. Bezpieczeństwo informacji, prywatność i terminowe wsparcie techniczne mogą wiązać się z poważnymi problemami, o czym świadczą niedawne pozwy zbiorowe wniesione przeciwko
Zoom Video Communications, Inc.8. Praca zdalna może również komplikować kwestie
związane z prawem pracy dotyczące zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i kwestie związane z podatkiem dochodowym. Jeśli praca zdalna się upowszechni, zapewne już
po pandemii COVID-19 pracodawcy zdecydują się na ograniczanie powierzchni biurowej
i zatrudnianie osób z regionów o niższych kosztach pracy.
Jednakże nie każdą pracę można wykonywać z domu. Według amerykańskiego Bureau of Labor Statistics już w latach 2017-2018 około 25% zatrudnionych przynajmniej
okazjonalnie pracowało z domu9. Okazało się przy tym, że pracownicy z wykształceniem
wyższym mają co najmniej pięć razy większe szanse na pracę w domu niż osoby z wykształceniem średnim. Naturalnie niektóre zawody, takie jak usługi medyczne czy produkcja, nie mogą w ogóle korzystać z takiej możliwości.
Nauka na odległość
W połowie kwietnia w 191 krajach zamknięto szkoły i wyższe uczelnie. Żeby uniknąć
perturbacji związanych ze skutkami pandemii, wiele instytucji edukacyjnych zaoferowało
kursy on-line. Technologie związane z uczeniem się na odległość są podobne do tych stosowanych w przypadku pracy zdalnej i obejmują również wirtualną rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzoną, druk 3D oraz roboty wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Obawy związane z uczeniem się na odległość poza wieloma innymi polegają na tym,
że technologie te mogą stworzyć wręcz przepaść ze względu na gotowość cyfrową i poziom dochodów. Istotną wadą kształcenia na odległość jest też fakt, że ten rodzaj nauczania przeciwdziała kształtowaniu tzw. umiejętności miękkich, nabywanych głównie
w toku współpracy z innymi, obserwowania zachowań nauczycieli, możliwości prezentowania własnych sądów i przekonań. Kształcenie na odległość może również wywierać
presję ekonomiczną na rodziców (częściej kobiety), którzy muszą pozostać w domu, aby

8

9

Zoom faces investor lawsuit over privacy and security flaws CNBC Tech., 8 April 2020, https://www.cnbc.
com/2020/04/08/zoom-faces-investor-lawsuit-over-privacy-and-security-flaws.html (dostęp: 10.09.2020).
U.S Bureau of Labor Statistics September 2020, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=U.S+Bureau+of+Labor+Statistics+September+2020 (dostęp: 15.09.2020).
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doglądać swoich dzieci i pomagać im, narażając się na obniżenie wynagrodzeń i degradację zawodową.
Telemedycyna
W związku z pandemią nastąpił wyraźny przełom w telemedycynie. Sytuacja zmusiła po prostu administrację publiczną w wielu krajach do szybkiego wydania przepisów
łagodzących dotychczasowe surowe wymogi z tym związane, na przykład w przypadku
wystawiania e-recept i e-zwolnień, czyli bez konieczności osobistego kontaktu lekarza
z pacjentem.
Telemedycyna może być skutecznym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania
się COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu podstawowej opieki zdrowotnej. Różnego rodzaju urządzenia (IoT) mogą identyfikować wiele oznak choroby, mierząc również
ich nasilenie.
Po wprowadzeniu sieci 5G ze względu na zwiększoną gęstość anten z pewnością wzrośnie liczba i dokładność danych o obywatelach, w tym danych wrażliwych dotyczących
stanu zdrowia. Co więcej, prawdopodobne jest pojawienie się już niebawem czujników
medycznych umieszczanych w ciele.
Inteligentne urządzenia medyczne mogą nie tylko pomagać w identyfikacji symptomów, mogą również monitorować pacjentów, umożliwiać dostęp do danych o zdrowiu,
obserwować społeczne kontakty ludzi itd. Dobrym przykładem jest firma Kinsa, produkująca inteligentne termometry, które umożliwiają tworzenie paneli z pamięcią podręczną
danych użytkowników. Firma stworzyła też Health Weather Map, która pokazuje dane
uporządkowane według powiatów. Z kolei współpracująca z Uniwersytetem Kalifornia
w San Francisco (UCSF) firma Oura Health wytwarza inteligentny pierścień służący do
pomiaru temperatury, który jest w stanie wykryć wczesne oznaki COVID-1910. W warunkach pozadomowych wiele zrobotyzowanych urządzeń zostało szybko zaktualizowanych
lub zmienionych w kierunku COVID-19, umożliwiając ludziom bezpieczne oddalanie się
od domu, dozowanie środków higieny rąk i wiele innych.
Współpraca między ludźmi a sztuczną inteligencją odgrywa ważną rolę w wyścigu
o znalezienie szczepionki COVID-19. Insilico Medicine, firma biotechnologiczna z siedzibą w Hongkongu, przeznaczyła swoją platformę do przyspieszenia prac nad lekiem
na COVID-19 dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego. Podejmowane są inicjatywy
na rzecz połączenia danych dostarczanych przez ludzi z systemami sztucznej inteligencji
w ramach projektów open source, np. Open Research Dataset11.
Niektóre korporacje zaczęły również udostępniać dane lokalizacyjne użytkowników,
pozwalające rejestrować kierunki, intensywność zakażeń i formułować prognozy rozprze-
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M. Wujek, Inteligentne pierścienie Oura Health poinformują o wczesnych objawach zakażenia koronawirusem
Mam startup, 30 kwietnia 2020, https://mamstartup.pl/inteligentne-pierscienie-oura-health-poinformuja-o
-wczesnych-objawach-zakazenia-koronawirusem (dostęp 2.09.2020).
I. Karasek Wojciechowicz, J.J. Wojciechowicz, Nowe technologie w walce z COVID-19 i jego skutkami, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, O gospodarce 37/2020, https://tep.org.pl/nowe-technologie-szansa-w-walce
-z-covid-19-i-jego-skutkami-37-2020/ (dostęp: 25.08.2020).
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strzeniania się epidemii. Firmy pracujące dla CIA związane z technologiami inwigilacyjnymi prognozują potrzeby dotyczące liczby potrzebnych łóżek w szpitalach, respiratorów,
maseczek ochronnych.
5G i technologie informacyjno-komunikacyjne
Podczas pandemii ugruntował swoje ogromne znaczenie Internet, niemniej jednak
jego rozwój byłby w przyszłości znacznie ograniczony lub nawet zahamowany, gdyby nie
pojawiła się technologia 5G – nowa generacja mobilnego Internetu. Dzięki niej z Internetu będzie mogło korzystać jeszcze więcej osób i przedmiotów. Sieci komórkowe 5G
pozwalają przesyłać dane tysiąckrotnie szybciej niż obecnie, a dzięki temu, że poszczególne pasma zostaną przypisane do konkretnych celów, rozwinąć się będzie mógł Internet
rzeczy, telemedycyna, a w tym konsultacje zdrowotne, diagnozy medyczne, przesyłanie
danych dotyczących różnego rodzaju badań itp.
Niestety, wprowadzenie 5G jest znacznie opóźnione w Europie, również w Polsce – i to
w czasie, gdy technologia ta jest najbardziej potrzebna.
3. Pandemia – nowe szanse i zagrożenia
Nowe technologie pomagają w walce z pandemią i łagodzą skutki kryzysu gospodarczego, a także tworzą możliwości budowania nowych relacji między ludźmi. Gdy pandemia się
skończy, część przedsiębiorców i część klientów powróci zapewne do tradycyjnych sposobów
działania, ale wielu będzie dalej korzystało z nowych cyfrowych możliwości i umiejętności.
Trzeba jednak pamiętać, że tak powszechne użycie nowych technologii niesie ze sobą także
zagrożenia. Nasilają się cyberataki oraz próby oszustw cyfrowych. COVID-19 siłą rzeczy wymusił współpracę między firmami na nowych zasadach, ukazując możliwości innowacji w całym ekosystemie. Na przykład wiele restauracji pozostało otwartych tylko dlatego, że startupy
zajmujące się dostawą żywności łączą je z klientami. Miasta współpracują z hotelami, aby pomóc bezdomnym i powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w zatłoczonych schroniskach
dla bezdomnych. AppliedVR, terapeutyczna firma VR, współpracuje z Red One Medical, aby
zaoferować programy zarządzania stresem VR wśród pracowników służby zdrowia12.
Pandemia zmusiła wręcz przedsiębiorstwa do przetestowania wielu nowych partnerstw i możliwości. Niezależnie od tego, czy rozwijają technologie, aby kontynuować
działalność, czy też pracują nad tym, aby zapobiec upadkowi przemysłu czy swojej branży,
to produkty i usługi, które dzisiaj oferują, zapewne znajdą zastosowanie długo po kryzysie.
Aplikacje do zdalnej obsługi kampanii reklamowych w sieci – DMP (Data Management Platform) jako platforma do zarządzania danymi w celach marketingowych i systemy do zarządzania siecią kontaktów, czyli CRM (Customer Relationship Management),
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AppliedVR and Red One Medical partner to offer therapeutic VR programs to Veterans Affairs patients and
staff, Auganix.org AR&VR Industry News & Intelligence, May 4 2020, https://www.auganix.org/appliedvr-and-red-one-medical-partner-to-offer-therapeutic-vr-programs-to-veterans-affairs-patients-and-staff/ (dostęp:
15.09.2020).
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a nawet pakiety biurowe, takie jak Google Docs, to tylko niektóre z technologii, które
udostępniane przez sieć, będą skutecznie wspierały biznes w najbliższych latach13.
Inne aplikacje to takie, które w czasie pandemii mają zaspokajać nowo powstałe potrzeby, ale też zwiększyć, a przynajmniej podtrzymać poczucie bezpieczeństwa. Kiedy poprosiłem swoich studentów o przygotowanie pomysłów na aplikacje, które mogłyby być
wykorzystywane „w czasie zarazy” – efekt daleko przerósł moje oczekiwania. Podaję tylko
kilka przykładów z szerokiej gamy pomysłów.
Aplikacja E-queue, stworzona z myślą o kolejkach w sklepach podczas panowania
pandemii, gdzie użytkownicy mogliby zaznaczać czas oczekiwania do wejścia w sklepie
i liczbę osób. Celem aplikacji byłoby przekazanie informacji na temat natężenia obecności
osób w sklepie oraz lepsza organizacja czasu i kolejek w sklepach.
Aplikacja wzajemnej pomocy w trakcie epidemii koronawirusa(posiłki, zakupy, środki czystości). Aplikacja zawierałby m.in. mapę pokazującą: użytkowników chętnych nieść
pomoc oraz użytkowników, którzy potrzebują tej pomocy
Aplikacja Shield miałaby na celu pomóc przedsiębiorcom w obecnej sytuacji gospodarczej, ułatwiając proces uzyskania oferowanej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.
Aplikacja Help Me byłaby bezpłatna, do pobrania na smartfony i do ściągnięcia na
komputer. Przed przystąpieniem do – nazwijmy to – badania potrzebne byłoby podanie
tylko numeru PESEL, w celu ułatwienia magazynowania danych na temat liczby osób potrzebujących pomocy specjalistów.
Aplikacje zaprojektowane przez firmy komercyjne czy agendy rządowe pokazały, że
nie wszystkie dotychczas wykorzystywane (w innych wprawdzie celach) sprawdziły się.
Podobnie jak nie sprawdziły się niektóre technologie, zwłaszcza medyczne. Ogólnie rzecz
biorąc, w czasie pandemii technologie, w szczególności sieciowe, pokazały swoje Janusowe oblicze. Z jednej strony są oczywiście błogosławieństwem, bo wszystko łączą i integrują, z drugiej nie za bardzo sobie radzą z kryzysem.
Nie od rzeczy będzie tutaj zwrócenie uwagi na zapewniające poczucie bezpieczeństwa
przejawy samopomocy sąsiedzkiej, z którymi mieliśmy do czynienia podczas pandemii.
Oprócz tego ogromnie pozytywną rolę podczas pandemii odgrywają działające w wielu
środowiskach różnego rodzaju stowarzyszenia dobrowolne niosące pomoc, m.in. seniorom, czy też działające niemal w każdej miejscowości jednostki ochotniczych straży pożarnych, również zaangażowane w pomoc sąsiedzką.
Jak wynika z podsumowania raportu Yellowbrick, który opracowano na podstawie
wypowiedzi ponad 1000 menedżerów i kadry kierowniczej branży IT, rynek technologii, nie odkrył jeszcze wszystkich kart14. Wbrew oczekiwaniom, mimo niesprzyjających
uwarunkowań ekonomicznych, jakie zostawia za sobą COVID-19, prawie 38% przedsiębiorstw utrzymało swoje budżety IT na niezmienionym poziomie lub nawet je zwiększyło.
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M. Laurisz, Chwilowa zmiana, trwałe efekty, czyli świat po COVID-19, IT Reseller, 10 czerwca 2020 r., https://
itreseller.com.pl/chwilowa-zmiana-trwale-efekty-czyli-swiat-po-covid-19-az-96-specjalistow-it-twierdzi
-ze-pandemia-zmienila-ich-sposob-myslenia-nie-tylko-o-technologii-najwazniejszy-wniosek-z-raportu-yellowbrick/ (dostęp: 6.09. 2020).
M. Laurisz, op. cit., s. 5.
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Globalny lockdown i dystansowanie społeczne zmieniły nie tylko to, jak pracujemy,
kształcimy się, żyjemy, ale nawet to, jak i co myślimy. 96% specjalistów IT biorących udział
w badaniu Yellowbrick przyznało, że COVID-19 zmienił ich sposób myślenia o świecie.
63,8% uważa, że potrzebujemy lepiej skoordynowanej światowej reakcji na pandemię.
50,3% zaczęło zdawać sobie sprawę z kruchości życia ludzkiego, a 47,9% zrozumiało, jak
bardzo jesteśmy ze sobą powiązani. Niemal tyle samo (46,6%) respondentów przekonało
się o kruchości cywilizacji15.
Niektóre nowe technologie zastosowane podczas pandemii niosą ze sobą istotne zagrożenia dla prywatności (danych osobowych) i praw człowieka, poddając w wątpliwość
wolność jednostki i osłabiając nasze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego powinna nam towarzyszyć refleksja nad potencjalnym ryzykiem związanym z tym procesem. Może się
bowiem okazać, że pod pretekstem tworzenia systemu chroniącego społeczeństwo przed
koronawirusem powstanie platforma, która będzie mogła służyć do bezprecedensowego
śledzenia poczynań wszystkich obywateli. Niektóre rządy wywierają presję na gigantów
IT, chcąc przechowywać takie (oraz poszerzone) dane na własnych serwerach. Dobrym
przykładem jest powstała w Polsce rządowa aplikacja ProteGO Safe, która ma sprawdzać,
czy osoba przebywająca na kwarantannie rzeczywiście jest w miejscu, które zadeklarowała16. A przecież równie dobrze może nas inwigilować. Szczerze mówiąc, można dzisiaj
mówić o pełzającym rozwoju inwigilacji. Pojawiają się na przykład informacje o systemach monitoringowych rozpoznających twarz. Kilka lat temu w serialu „Czarne lustro”
pokazano aplikację, w której każdy obywatel mógł przyznać wybraną liczbę gwiazdek
innym osobom. Na tej podstawie zmieniał się status danego człowieka. Niedługo stało
się to rzeczywistością, choć w innej formie, gdy Chiny wprowadziły tzw. kredyt społeczny. Jest on sposobem na parametryzację obywateli, mierząc ich wydajność ekonomiczną
i społeczną. System ten stanowi pierwszy jawny model powszechnej inwigilacji i analizy
big data. Niedawno Wspólnota Europejska rozpoczęła prace nad systemem monitoringu
pod nazwą Living Earth Simulator, w założeniu gromadzącym dane o ludziach, rzeczach
i różnych elementach przyrody.
Po wprowadzeniu sieci 5G liczba i dokładność danych o obywatelach wzrośnie z uwagi na większą gęstość anten. Ale to nie wszystko. Mówi się już na przykład o czujnikach
medycznych umieszczanych w ciele. Niedawno pojawiło się doniesienie o pracach nad
chipem dostosowanym do obecnej pandemii. Taki niewielki układ mógłby wykrywać koronawirusa, ale też markery glukozy, nowotworów albo różnego typu infekcji. Mógłby łączyć się z urządzeniem mobilnym i przesyłać do niego dane. Sytuacja ta wprowadza kwestie bezpieczeństwa informacyjnego zarówno w skali państwa, jak i jednostki. Pomijając
teorie spiskowe, trzeba zastanowić się, kto nam da gwarancję, że na przykład wszczepienie
takiego chipa nie będzie kiedyś obowiązkowe. Być może po zaadaptowaniu standardów
wprowadzanych przez Apple i Google aplikacja faktycznie zacznie działać w modelu roz-

15
16

M. Laurisz, op. cit., s. 6.
Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji?, „Wprost Biznes”, 26 maja 2020 r.,
https://biznes.wprost.pl/technologie/10328812/aplikacje-w-walce-z-pandemia-krok-w-strone-powszechnej
-inwigilacji.html (dostęp: 15.09.2020).
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proszonym i będzie w maksymalny sposób chroniła nasze dane. Ale z drugiej strony ta
dyskusja miałaby sens, gdybyśmy nie zezwalali korporacjom i innym mniejszym firmom
na śledzenie naszych lokalizacji, wzorców zachowań, budowania profili osobowości, które
potem są wykorzystywane do przekazywania spersonalizowanych reklam i wiadomości.
Ostatnio do prac nad nowymi technologiami mobilnymi włączyła się Komisja Europejska. W kwietniu 2020 r. wydała „Zalecenie w sprawie wspólnego unijnego zestawu instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych w celu zwalczania kryzysu
wywołanego przez COVID-19 i wyjścia z niego”, w szczególności w odniesieniu do aplikacji mobilnych i wykorzystywania zanonimizowanych danych dotyczących mobilności
z 8 kwietnia 2020 r. 17. Zdaniem KE narzędzia cyfrowe, a zwłaszcza aplikacje mobilne oraz
dane o lokalizacji, umożliwią bezpieczne stopniowe znoszenie środków ograniczających
rozprzestrzenianie się COVID-19 w UE. Jak zaznacza Komisja, wykorzystanie nowych
technologii w walce z pandemią musi być skoordynowane zarówno na poziome UE, jak
i państw członkowskich oraz zgodne z przepisami unijnymi. W kwietniu 2020 r. państwa
członkowskie wypracowały następujący zestaw wymagań dla aplikacji, które mają pomóc
śledzić kontakty społeczne i rozprzestrzenianie się koronawirusa18:
·· aplikacje powinny być instalowane dobrowolnie, a gdy tylko nie będą niezbędne, powinny być dezaktywowane;
·· KE rekomenduje wykorzystanie technologii zbliżeniowej Bluetooth jako standardu
bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, dzięki któremu jedno urządzenie
„widzi” inne będące w pobliżu. W ten sposób byłyby śledzone kontakty użytkowników
telefonów, którzy mieliby zainstalowaną aplikację;
·· KE jest przeciwna wykorzystywania danych lokalizacyjnych telefonów, bo to oznaczałoby dużo głębszą ingerencję w prywatność. W praktyce dysponując takimi danymi,
można śledzić każdy ruch konkretnej osoby;
·· aplikacje powinny opierać się na zanonimizowanych danych. Mogą ostrzegać, że ktoś
przebywał w pobliżu zakażonej osoby, ale bez ujawniania jej tożsamości;
·· istnieje konieczność zapewnienia interoperacyjności aplikacji w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele byliby chronieni również za granicą.
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Zalecenie Komisji (UE) 2020/518 w sprawie wspólnego unijnego zestawu instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych, w celu zwalczania kryzysu wywołanego przez COVID-19 i wyjścia z niego, w szczególności w odniesieniu do aplikacji mobilnych i wykorzystywania zanonimizowanych danych dotyczących mobilności z 8 kwietnia 2020 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?qid=1587153139410&uri=CELEX:32020H0518 (dostęp: 8.09.2020).
Mobile applications to support contact tracing in the EU’s fight against COVID-19, Common EU Toolbox for
Member States, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf (dostęp:
5.09.2020).
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Zakończenie
Skoro mamy „płynną” – mówiąc słowami Z. Baumana – pandemię, czyli nie wiadomo
jeszcze nic pewnego o jej spodziewanym przebiegu i skutkach, to nie wiemy też nic, co
będzie dalej, jaki będzie świat po pandemii. Olga Tokarczuk w swoim eseju „Człowiek
na krańcach świata” w „Polityce” pisze: „Dziś – gdy mamy dziwne lato 2020 – nie wiemy, co będzie. Zdaje się, że nawet eksperci nabrali wody w usta, nie chcąc przyznać, że
są niczym dzisiejsi meteorolodzy – wskutek zawirowań klimatycznych nie potrafią już
przewidzieć pogody. (…) Ewidentnym Czarnym Łabędziem okazała się pandemia, której
– jak to z Czarnym Łabędziem bywa – nikt się nie spodziewał, a która zmienia wszystko.
(…) W sensie poznawczym Czarny Łabędź może być wydarzeniem zwrotnym, lecz nie
dlatego, że spowoduje kryzys ekonomiczny czy uświadomi ludziom ich kruchość i śmiertelność. Rezultatów pandemii jest w końcu wiele i są one bardzo różnorodne. Najważniejszym jednak wydaje mi się złamanie głęboko uwewnętrznionej narracji, że kontrolujemy
świat i jesteśmy panami stworzenia”19.
Dotychczas było wiadomo, jak mniej więcej organizować sobie życie. Dzisiaj nie wiemy, jaki ład społeczny i technologiczny wyłoni się z nowej rzeczywistości po pandemii.
Doprowadzi ona bowiem nieuchronnie do radykalnych zmian polegających na transformacji gospodarki światowej, uwolnieniu innowacji technologicznych, przedefiniowaniu
społeczeństwa oraz zmianie potrzeb i zachowań ludzi. Wiele firm tworzy dzisiaj elastyczne i odporne na kryzys innowacje i rozwiązania technologiczne, zakładając, że kiedy
pandemia się skończy, to one właśnie będą mogły sprostać nowym potrzebom i budować
nowe możliwości szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Wszystko to będzie jednak możliwe wówczas, gdy bieg rzeczy przyjmie optymistyczny
scenariusz transformacyjny, w którym utrwalą się pozytywne, korzystne dla użytkowników rozwiązania i zastosowania nowych technologii, zapewniające chociaż minimum poczucia bezpieczeństwa obywateli20.
Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski jest wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego,
socjologiem, profesorem nauk społecznych, medioznawcą, członkiem Zarządu Polskiego
Radia SA 1994-98, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia.
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Strażacy to grupa zawodowa szczególnie narażona na nowotwory. Prowadzone na całym
świecie badania wykazały, że ryzyko wystąpienia nowotworu u strażaka jest prawie dwukrotnie wyższe niż średnia dla całego społeczeństwa. Czas rozwoju nowotworu to od kilku do
nawet kilkudziesięciu lat, a pierwsze objawy mogą się pojawić po zakończeniu służby w PSP
lub OSP. Wielu strażaków może nie domniemywać związku zachorowania ze swoją pracą
zawodową. Najwięcej chorych to właśnie osoby znajdujące się już na emeryturze, a pracujące niegdyś jako czynni strażacy. Zachorowalność wynika z częstej styczności z substancjami
kancerogennymi (rakotwórczymi). Takie substancje powstają w czasie pożaru i możemy
do nich zaliczyć: benzen, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne [WWA], cząstki
stałe ze spalania: oleju napędowego, tworzyw sztucznych oraz zmodyfikowanego drewna
pokrytego farbami i lakierami, a także sadzy, cementowo-włóknowych płyt falistych zawierających azbest, formaldehyd i dioksyny. Lista kancerogenów jest o wiele, wiele dłuższa…
Tematyka nowotworów w straży pożarnej znalazła swoje miejsce m.in.: w „Przeglądzie
Pożarniczym” nr 12/2014, za sprawą Marcina Chuchro członka OSP Zielonka – w artykule pt. „Gra o życie”, a także w numerach: 1, 2, 3, 4 z 2019 r., w których ukazał się cykl
artykułów poświęconych temu poważnemu problemowi. Ponadto na stronach internetowych: cfbt.pl, DrogaRatownika.pl, strażacki.pl prowadzona jest społeczna profilaktyka
nowotworowa „NIE dla raka w straży”. Przyznać trzeba, że informacji o profilaktyce nowotworów w straży jest stosunkowo dużo, ale czy działania w tej materii są wystarczające
– śmiem już wątpić.
Widok strażaka w ubraniu specjalnym do gaszenia pożarów, tzw. nomeksie, umorusanego sadzą, pokrytego pyłem, w brudnej kominiarce, rękawicach – odchodzi do lamusa
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i świadczy zarazem o lekceważeniu problemu – narażaniu życia i zdrowia na zachorowania na nowotwór. Nomex – podstawowe wielowarstwowe ubranie ochronne do gaszenia
pożarów – powinien być prany w wydzielonych pomieszczeniach, w specjalnych pralnicach do prania, odkażania, impregnacji suszenia. To samo dotyczy: hełmów, masek do
butlowych aparatów powietrznych (APB), które powinny być czyszczone w przeznaczonej
do tego myjce.
Zabronione jest pranie nomeksów, kominiarek i rękawic w zwykłych pralkach automatycznych, w których strażacy piorą później ubrania koszarowe, przewożenie
brudnych ubrań specjalnych do gaszenia pożarów w samochodach prywatnych lub
pranie tych ubrań w pralkach domowych.
Na miejscu działań ratowniczych strażak po wyjściu ze strefy zagrożenia dokonuje
dekontaminacji wstępnej całego ubioru (nomex, APB) poprzez zmycie osadów prądem
wody, zdejmuje hełm i dopiero maskę z APB. Następnie myje kark, twarz, ręce wodą z mydłem lub nawilżonymi chusteczkami. Ubranie nomex powinno być włożone do worka foliowego i wyprane oraz zdezynfekowane po zabrudzeniach krwią i wymiocinami. Dekontaminacji wstępnej należy także poddać używany sprzęt pożarniczy: węże tłoczne, prądownice, a po powrocie do strażnicy dokładnie umyć w suszarni węży. W 2019 r. minęło
15 lat od chwili, gdy Rzeczypospolita Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Funkcjonujący
od 1995 r. krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) spełnia swoje zadania i może
być stawiany za wzór w UE w zakresie: strażnic, wyposażenia w samochody pożarnicze
i sprzęt pożarniczy oraz działania ratownicze zapewniające bezpieczeństwo obywateli. Ale
po 15 latach od wstąpienia RP do UE należy zadbać również o ludzi – strażaków z OSP.
1. Jak to się robi w Opolskiem
Na terenie woj. opolskiego funkcjonuje 161 jednostek operacyjno-technicznych (JOT)
ochotniczych straży pożarnych (OSP) włączonych do KSRG1. Jeżeli każda JOT OSP ma co
najmniej 12 ubrań specjalnych do gaszenia pożarów, to jak łatwo obliczyć, jest ich w sumie
1932. W PSP woj. opolskiego pracuje około 900 strażaków na zmianach służbowych, mają
blisko 900 ubrań specjalnych do gaszenia pożarów. Łącznie w ramach KSRG jest zatem
około 3 tys. ubrań specjalnych do konserwacji. Jak został rozwiązany problem ich prania, dezynfekcji, impregnacji i suszenia? Z tym pytaniem zwróciłem się do komendanta
wojewódzkiego PSP w Opolu w czerwcu 2019 r. Otrzymałem odpowiedź, że na terenie
województwa są cztery pomieszczenia z pralnicami w jednostkach ratowniczo-gaśniczych
(JRG) PSP na 17 istniejących JRG. Czy strażacy OSP z KSRG widzą problem w konserwacji ubrań specjalnych do gaszenia pożarów? Od prezydenta miasta Opola otrzymałem

1

Dane ze strony internetowej KG PSP z wykazu jednostek KSRG na dzień 31.12.2018 r. – od numeru 2197 do
numeru 2358.
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odpowiedź, że czyszczenie ubrań specjalnych strażaków z OSP zlecają pralni i koszt ponosi miasto Opole.
Według „Statystyki wyjazdów jednostek OSP w KSRG w 2018 r. w województwie opolskim” (dane ze strony internetowej www.ratownictwo.opole.pl) jednostki wyjeżdżały do zdarzeń: OSP Wołczyn – 87 razy, OSP Lewin Brzeski – 78, OSP Lubsza – 62, OSP Łambinowice
– 47, OSP Polska Cerekiew – 47, OSP Byczyna – 45, OSP Korfantów – 44, OSP Żyrowa –
40. Jeżeli 50% interwencji to wyjazdy do pożarów, to jak wygląda profilaktyka nowotworowa
w jednostkach OSP? Rozmawiałem o tym z jednym z naczelników OSP z powiatu opolskiego. Poinformował mnie, że prali ubrania specjalne do pożarów w pralniach chemicznych, ale
koszt prania jednego kompletu ubrania wynosił 200 zł. Władze samorządowe zabroniły więc
zlecania prania na zewnątrz. Zakupione zostały dwie pralki automatyczne i w nich pierze się
ubrania specjalne do gaszenia pożarów w remizie OSP lub strażacy OSP piorą je w domach.
Taka sytuacja w XXI wieku, po 15 latach funkcjonowania RP w UE, jest niedopuszczalna.
W remizie OSP można prać ubrania koszarowe.
W odpowiedzi na interpelację poselską posła Władysława Kosiniaka-Kamysza
nr 1947 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie działań zapobiegających wzrastającej zapadalności na choroby nowotworowe i inne schorzenia strażaków zawodowych i ochotników
minister spraw wewnętrznych i administracji, z upoważnienia Maciej Wąsik – sekretarz
stanu, udzielił w dniu 12 marca 2020 r. następującej odpowiedzi:
1. W latach 2017-2019 przebadano łącznie 40 672 strażaków PSP w podmiotach służby
zdrowia MSWiA, stwierdzając 10 przypadków choroby nowotworowej, w tym 6 przypadków nowotworów złośliwych.
2. MSWiA nie dysponuje danymi statystycznymi obrazującymi liczbę przypadków
zachorowań na nowotwory wśród funkcjonariuszy PSP i druhów OSP. Jednostki
OSP zgodnie z art. 19 ust. 1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) i są podmiotami niezależnymi od ministra spraw wewnętrznych i administracji,
3. Komendant główny PSP objął honorowym patronatem kampanię edukacyjną Fundacji OnkoCafe − Razem Lepiej pn. „Mundur nie zbroja”.
4. W ramach profilaktyki chorób nowotworowych w miesięczniku „Przegląd Pożarniczy” zostały opublikowane artykuły związane bezpośrednio z kampanią edukacyjną
pn. „Mundur nie zbroja”, jak i odnoszące się do tematyki zapobiegania nowotworom.
Informacje zawarte w publikacjach, poprzez system kolportażu miesięcznika, docierają do wszystkich jednostek PSP, a także blisko 4500 jednostek OSP.
5. Część jednostek PSP posiada na wyposażeniu specjalistyczne pralnice, których liczba
stale rośnie. Natomiast tam, gdzie takie urządzenia są niedostępne, odzież jest prana
(zgodnie z zaleceniami producentów) przy użyciu pralnic z sąsiednich jednostek lub
w ramach umów zawartych z zakładami świadczącymi usługi pralnicze czy też w automatycznych pralkach bębnowych będących na wyposażeniu danej jednostki.
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6. Jednostki OSP są podmiotami niezależnymi od ministra SWiA. Ministerstwo nie dysponuje informacjami, w jaki sposób odbywa się czyszczenie ubrań w tych jednostkach.
Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA zamieszczone jest
opracowanie „Narażenie zawodowe funkcjonariuszy PSP” autorstwa dr n. med. Ireny Korenkiewicz (Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze woj. podlaskiego, Białystok 2004). Znajdziemy w nim informację, że ocenę zagrożeń zawodowych strażaków przeprowadził Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, przedstawiając wyniki tych prac w czerwcu
2000 r. Zostały również sformułowane wnioski dotyczące nowotworów: „W badaniach odnotowano również podwyższone ryzyko zgonów z powodu chorób nowotworowych”.
W ciągu 6 miesięcy 2019 r. na terenie woj. opolskiego zmarło na nowotwór dwóch
emerytów PSP, w wieku 59 lat i 61 lat. Do czasu przejścia na emeryturę pełnili służbę
w PSP. Znam w Opolu i powiecie opolskim trzech byłych strażaków, którzy zachorowali
na nowotwór, a pełnili służbę tylko w PSP. Opracowanie Opolskiego Centrum Onkologii
– Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów z 2018 r. „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku” (112 str.) podaje następujące dane:
1. Mężczyźni – 2011 zachorowań. Najwięcej zachorowań, bo prawie 67%, stwierdzono
u mężczyzn w wieku 60-79 lat, ze szczytem w grupie wiekowej 65-69 lat. Zachorowania w powiatach: nyskim, mieście Opolu, powiecie opolskim i kędzierzyńsko-kozielskim stanowią połowę wszystkich zachorowań.
2. W 2016 r. choroby nowotworowe były przyczyną zgonu 1136 mężczyzn. Bezwzględna
liczba zgonów jest największa w powiatach nyskim i namysłowskim.
3. Najczęstsze nowotwory: prostaty, płuca, jelita grubego, skóry, pęcherza moczowego,
żołądka;
4. Wskaźnik zachorowań – zgony są ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym
okresie.
Wskaźnik zachorowania – zgony dla woj. opolskiego w 2016 r. wynosił 1,77 dla mężczyzn.
Według informacji tylko z trzech powiatów woj. opolskiego (na 12 powiatów) w odniesieniu do emerytów i rencistów PSP (woj. opolskie liczy około 1 mln mieszkańców,
a emerytów i rencistów PSP – mężczyzn jest około 1000):
– wskaźnik Z/Zg dla woj. opolskiego jest potwierdzony (zachorowało 4, zmarło 2),
– karta zgłoszenia nowotworu złośliwego (druk MZ/N-1a) nie przewiduje zbierania danych według grup zawodowych.
Statystyk dotyczących zachorowań na nowotwór złośliwy członków OSP nikt nie prowadzi. Członkowie OSP nie działają w ramach stosunku służbowego ani też w ramach
stosunku pracy, nie są pracownikami zawodowymi. Nie otrzymują z tego tytułu żadnego
wynagrodzenia, a jedynie wypłacany z budżetu gminy ekwiwalent, który w żaden sposób
nie przypomina wynagrodzenia. Potwierdzają to zresztą wyroki NSA. Jeżeli strażak PSP
pełni służbę przez 30 lat, ma 70 służb w ciągu roku i w czasie każdej służby wyjeżdża do
pożaru, to w czasie pełnienia służby w PSP wyjeżdża do 2100 pożarów (30 lat x 70 pożarów w roku = 2100). Jeżeli członek OSP przez 47 lat (jest członkiem OSP od 18. roku życia
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do 65 lat) wyjeżdża rocznie do 20 pożarów, to bierze udział w 1080 akcjach gaśniczych (47
lat x 20 pożarów rocznie = 1080).
Strażacy PSP i OSP z KSRG podczas pożarów pracują w takich samych warunkach
i są narażeni na działanie takich samych czynników kancerogennych.
Dla osób (w tym emerytów i rencistów PSP, członków OSP), które zachorowały na
nowotwór złośliwy, zmienia się cel i sens życia ich samych oraz ich rodziny. Jeżeli choroba
postępuje i została zdiagnozowana w późniejszym stadium rozwoju, czasu jest mało i cierpią w bólu, smutku, rozpaczy, samotności. Bądźmy realistami, strażacy służby czynnej PSP
nie zajmują się emerytami i rencistami PSP i nie znają skali problemu związanego z ich
zachorowaniami na nowotwór złośliwy.
2. Równi i równiejsi
Strażacy PSP otrzymują w ciągu roku (Dz.U. z 2006 r. nr 4, poz. 25 ze zm.): ręcznik –
2 szt./rok, mydło – 2400 gr/rok, pasta BHP – 2000 gr/rok. A skąd strażacy OSP z systemu
KSRG i spoza KSRG, mają otrzymywać należności: ręcznik, mydło, pastę BHP? Czy wójtowie (burmistrzowie, prezydenci), którzy mają obowiązek „utrzymania” jednostek OSP
w świetle art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustalili chociaż minimalne
wyposażenie strażaka OSP w: ręcznik – 1 szt./rok, mydło – 400 gr/rok (4 kostki – 1 na
kwartał)? Czy strażacy OSP muszą z funduszy OSP lub prywatnych środków finansowych
dokonywać zakupów w ręcznik i mydło? Strażacy OSP nie są zatrudnieni na etatach czy
części etatów – nie są więc pracownikami gminy i w świetle przepisów Kodeksu pracy nie
należą się im bezpłatnie (na koszt gminy, miasta) ręcznik, mydło, pasta BHP.
Obowiązujące przepisy prawne:
– rozporządzenie MSWiA z 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 319),
– zarządzenie nr 10 komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z 28 grudnia
2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG – metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP (MOGO) określają stopień
przygotowania jednostek OSP z KSRG do działań ratowniczych.
Dlaczego w ramach pkt 7 MOGO (ocena stanu technicznego infrastruktury strażnicy, mającej wpływ na obniżenie gotowości operacyjnej OSP – jest to ocena opisowa)
nie sprawdza się, czy strażacy OSP mają indywidualne środki czystości: ręcznik, mydło,
półmaski o stopniu ochrony FFP2 lub FFP3 w wystarczającej liczbie, łazienki dające
możliwość wzięcia prysznica, podział strażnicy na strefy – czystą i brudną? Maski FFP2
(przeciwpyłowe i przeciwsmogowe) mają efektywność filtracji 94% i winny być używane
podczas działań na pogorzelisku na przestrzeni otwartej (pożary lasów, odpadów komunalnych), a maski FFP3 (antywirusowe i przeciwbakteryjne) mają efektywność filtracji
99% i przeznaczone są dla personelu medycznego. Do strefy brudnej nie mogą wchodzić
członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, dzieci, młodzież w ramach pokazów,
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ćwiczeń z okazji Dnia Strażaka czy festynów. Do strefy czystej nie mogą wchodzić strażacy OSP po powrocie z pożarów: biura, świetlica, pomieszczenia socjalne, w ubraniach
ochronnych typu nomex.
Szkolenia doskonalące strażaków PSP w zakresie profilaktyki nowotworowej odbywają się systematycznie. A kto przeprowadza szkolenia doskonalące dla strażaków OSP
z KSRG? Zwróciłem się do komendanta głównego PSP z wnioskiem, aby zrezygnować
w drugim półroczu 2019 r. z przeprowadzania testów wiedzy dla strażaków OSP podczas
inspekcji gotowości operacyjnej i przeprowadzić dla każdej OSP szkolenie w zakresie profilaktyki nowotworowej „Nie dla raka w OSP”. Otrzymałem odpowiedź, że „nie przewiduje się takich szkoleń i wprowadzenie ich wiązałoby się ze zmianą ww. zarządzenia”.
Czy strażacy OSP z KRSG i spoza systemu KRSG mieli przeprowadzone przez komendy powiatowe/miejskie PSP lub komendanta gminnego OSP szkolenia w zakresie profilaktyki nowotworowej i czy w programach szkolenia opracowanych przez KG PSP jest
wprowadzony temat profilaktyki nowotworowej? Czy ulotki informacyjne o profilaktyce
nowotworowej znajdują się w każdej OSP – ich wzory są na stronach internetowych ww.
ZG ZOSP RP wydał decyzje dotyczące nowych ubrań specjalnych dla OSP. Są ich dwa
rodzaje (kurtka i spodnie): jedno do pożaru, drugie do innych działań. Wybrane dane
dotyczące KSRG (stan na 31.12.2018 r.) – ze strony internetowej KG PSP:
Potencjał KSRG:
– 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych (około 30 500 strażaków),
– 4439 jednostek OSP włączonych do KSRG,
– 5 zakładowych straży pożarnych,
– Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza,
– 16 jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej.
Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej KSRG przedstawia się następująco:
1. W PSP – minimum 5100 strażaków i około 5234 samochodów ratowniczo-gaśniczych
i specjalnych w 501 JRG KP/M PSP,
2. W OSP – 4439 jednostek OSP w KSRG i około 10000 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.
Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej umożliwia dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min do 90,46% zdarzeń.
Jeżeli zastęp ratowniczo-gaśniczy z OSP w KSRG liczy 6 osób, to w OSP pełni służbę społecznie około 26 000 strażaków OSP w ciągu doby. Strażacy z OSP w KSRG są jak półzawodowcy, ale swoje czynności podczas działań ratowniczych: przy zwalczaniu pożarów, klęsk
żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia wykonują bezpłatnie – społecznie. Sprawy
bezpieczeństwa i higieny służby dla OSP określone są w art. 29a ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1123). Obowiązujące rozporządzenie MSWiA z 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa
i higieny służby strażaków PSP (Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 15) zostanie poddane zmianie
przez MSWiA – projekt nr 516 w wykazie prac legislacyjnych MSWiA od września 2019 r.
Rządowe Centrum Legislacji – Departament Prawa Administracyjnego 7 października 2019 r. przesłało swoje uwagi do projektu nr 516: (…) przepis art. 29a ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499, z późn. zm.),
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zwany dalej „ustawą o PSP”, nie spełnia wymagań określonych przez Trybunał Konstytucyjny. Przepis ten nie określa bowiem żadnych obowiązków ani uprawnień strażaków, nie
precyzuje obowiązków podmiotu zatrudniającego, nie wyznacza podmiotu odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podmiotu wykonującego obowiązki w tym
zakresie. Jedyną regulacją o charakterze materialnym jest przepis, który stanowi, że kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zapewnić strażakom bezpieczeństwo i higienę służby. Nie jest jednak jasne czy kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), zwany dalej
„Kodeksem pracy”. Określenie pracodawcy ma istotne znaczenie z uwagi na odesłanie do
odpowiedniego stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy, w zakresie nieuregulowanym ustawa o PSP i rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy
o PSP, zawarte w art. 29a ustawy o PSP (…).
Statut OSP (w tym wzorcowy) mówi: „Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika należy dysponowanie sprzętem
i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie prawidłowej eksploatacji i konserwacji”. Kto w takim razie ma zapewnić strażakom JOT OSP prawidłową konserwację
ubrań specjalnych, przeznaczonych do gaszenia pożarów? Wójt (burmistrz, prezydent),
czy komendant powiatowy PSP? Naczelnik OSP ma tylko nadzorować konserwację ubrań
specjalnych.
Brak możliwości prania, suszenia w specjalnych pomieszczeniach wyposażonych
w pralnice, środki piorące, odkażające, impregnujące. Obarczanie naczelnika OSP
z systemu KSRG odpowiedzialnością za: pranie, suszenie ubrania specjalnego do
gaszenia pożarów, brak rezerwy ubrań specjalnych do gaszenia pożarów – ubranie
ochronne stanowi indywidualne wyposażenie strażaka OSP – nie jest zapewnieniem
bezpiecznych i higienicznych warunków służby.
Jak podpisywane są umowy cywilnoprawne w sprawie włączenia JOT OSP do KSRG?
Czy osoby podpisujące tego typu umowę w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki służby w strażnicach, działaniach ratowniczogaśniczych? Wojewoda dolnośląski na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.) i art. 17 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz.
2234), wydał zarządzenie nr 564 z 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa dolnośląskiego. § 3 tego
zarządzenia stanowi: Ust. 1. Kontrola realizacji ww. zadań wykonywana jest przez Wojewodę Dolnośląskiego i obejmuje m.in. ocenę skuteczności zawartych umów, porozumień
i uzgodnień oraz ocenę zapewnienia gotowości do działań podmiotów KSRG, w tym również
działań w zagrożeniach wywołanych czynnikiem biologicznym lub zdarzeń o charakterze
terrorystycznym. Ust. 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w jednostkach
organizacyjnych administracji rządowej lub samorządowej realizujących zadania w ramach
i na rzecz KSRG, jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub podmiotach, które dobrowolnie
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w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
W zarządzeniu nr 565 wojewody dolnośląskiego z 10 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia zakresu koordynowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) funkcjonowania KSRG na obszarze gminy § 5 ust. 3 mówi, iż: Przy zawieraniu porozumienia
(o włączeniu OSP do KSRG), pomiędzy właściwym komendantem powiatowym/miejskim
Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),
wskazane jest jednoznaczne określenie roli gminy przy zapewnieniu m.in. gotowości bojowej
jako jednostce ochrony przeciwpożarowej, włączanej do tego systemu.
Wojewoda dolnośląski zatrudnił na stanowisku ds. KSRG byłego oficera pożarnictwa, który kontrolował m.in. umowy cywilnoprawne włączania jednostek OSP do KSRG.
Czy wojewodowie pozostałych województw utworzyli stanowiska ds. KSRG? Od kilku
lat trwają starania, aby członkowie OSP uczestniczący w działaniach ratowniczo-gaśniczych otrzymywali dodatek do emerytury. Zarząd Główny ZOSP RP winien określić, jakie
dokumenty będą upoważniały członka OSP do otrzymania takiego dodatku. Kategoria
archiwalna tych dokumentów winna wynosić B50 (50 lat). Dokumenty finansowe mają
kategorię archiwalną B5 lub B3 (5 lub 3 lata) i po tym okresie są niszczone w gminach.
Rozmawiałem z jednym z naczelników OSP w pow. opolskim, który przekazał informację, że podczas inspekcji gotowości operacyjnej jednostki OSP z KSRG pracujący członkowie OSP są alarmowani i własnymi samochodami dojeżdżają do jednostki. Ale gdy widzą
samochód operacyjny z KP/KM PSP, wiedzą, że jest to inspekcja gotowości operacyjnej
i wracają do swojej pracy zawodowej – i w inspekcji nie uczestniczą. Zgodnie z art. 28 ust.
1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 961) ich pracodawca stoi na stanowisku, że inspekcja gotowości operacyjnej nie jest działaniem ratowniczym ani szkoleniem
i nie wypłaci im wynagrodzenia, a trwa ona 3-4 godz. Inspekcja gotowości operacyjnej
OSP z KSRG nie jest także ćwiczeniem. Dlaczego strażak OSP z KSRG corocznie poddawany jest testowi wiedzy ze swoich uzyskanych kwalifikacji według programów KG PSP,
skoro na przykład inspektor ochrony ppoż. potwierdza uzyskanie swoich kwalifikacji co
5 lat, a ratownik po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej co 3 lata? Strażak
OSP z KSRG jest ochotnikiem i swoje zadania w JOT wykonuje dobrowolnie. Natomiast
strażacy PSP z jednostek ratowniczo-gaśniczych wykonują swój zawód i mogą corocznie być poddawani sprawdzianowi swoich umiejętności i wiadomości. Dlaczego co 3 lata
KP/KM PSP nie przeprowadza doskonalenia zawodowego dla członków OSP z KSRG
w trybie on-line (sieci komputerowej)?
3. Zadania dla Zarządu Głównego ZOSP RP
W najbliższych latach przed władzami Związku stoją bardzo istotne problemy, których
rozwiązanie bez wątpienia poprawi jakość funkcjonowania OSP:
1. Włączenie się w procedurę opracowywania przepisów legislacyjnych dotyczących KSRG – zmiany ustaw, rozporządzeń MSWiA – na podstawie art. 21a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 961).
Dlaczego ZG ZOSP RP nie uczestniczy w opiniowaniu przepisów BHP, które dotyczą
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2.
3.
4.
–
–

5.
6.

7.

jednostek OSP od września 2019 r.? MSWiA nie będzie ustalał przepisów BHP w strażnicach OSP, gdyż „jednostki OSP są podmiotami niezależnymi od ministra SWiA”.
Opracowanie katalogu budowy strażnic OSP dla JOT OSP odpowiedniej kategorii
oraz określenie wymagań BHP przy: przebudowie, rozbudowie strażnicy OSP (podział na część czystą i brudną, łazienki, prysznice).
Ustalenie normatywu środków BHP: ręczniki, mydło, pasta BHP dla strażaków OSP
nie będących pracownikami gminy. Stworzenie rezerwy ubrań specjalnych w OSP
(na czas konserwacji ubrania specjalnego strażaka OSP).
Włączenie się w działania profilaktyki nowotworowej w OSP:
wystąpienie do KG PSP o zorganizowanie przez strażaków PSP szkolenia w trybie
pilnym a później okresowo co 3 lata i w programach szkolenia OSP: podstawowego,
funkcyjnych, specjalistycznych,
tworzenie profesjonalnych pomieszczeń do konserwacji: ubrań specjalnych, masek do
APB, kominiarek, rękawic: w ramach kilku gmin lub w KP/KM PSP (JRG) – zdobywanie środków finansowych w ramach programów operacyjnych urzędów marszałkowskich, ustalenie konserwatora sprzętu ochrony osobistej przez gminy, prowadzenie
przez OSP karty konserwacji ubrania specjalnego.
Ustalenie kategorii archiwalnej dokumentów OSP, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przyszłości wypłacałby dodatek do emerytury dla strażaka z JOT OSP.
Wyjaśnienie kwestii inspekcji gotowości operacyjnej jednostki OSP z KSRG – czy jest to
działanie ratownicze, czy szkolenie. Dlaczego sprawdzenie wiadomości i umiejętności
strażaka OSP z KSRG odbywa się corocznie – jak zawodowych strażaków PSP z JRG?
Dlaczego KP/KM PSP nie przeprowadza co 3 lata doskonalenia zawodowego dla OSP
z KSRG w trybie on-line?
W zakresie opracowywania przepisów prawnych dotyczących OSP należy współpracować z katedrami prawa.

St. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Śliwa − były zastępca komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Opolu.
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EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
POWSZECHNEGO
Piotr P. Bielicki
Wiele już lat temu wypowiadałem się w tej kwestii podczas jednej z konferencji1.
Mówiłem, że był czas, gdy w ferworze targów o to, kto ma być w systemie ratowniczym
najważniejszy, na parę lat zapomniano o podmiocie, czyli o człowieku, którego do czegoś
musimy przygotować. Tylko do czego? Gdyby tylko nie było tych paru tysięcy mieszkańców gminy, wielu tysięcy ludzi w miastach, których trzeba przysposobić do stawienia czoła zagrożeniom – jaki piękny byłby świat planów, map, uzgodnień... Czy coś od tego czasu
uległo zmianie? Przyznać trzeba, że wiele się poprawiło, ale pamiętać musimy o zaniedbaniach, mając nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i nie utkniemy w świecie marzeń.
Zagrożenie niejedno ma imię, a będą to: pożary, wzmożone opady atmosferyczne lub
ich brak (w konsekwencji podtopienia, powodzie, gradobicia, śnieżyce, susze), wichury
(zniszczenia budowli, przyrody). Niebezpieczne mogą być pojazdy, rozmaite urządzenia techniczne (nie tylko wady, ale też niefrasobliwość w ich eksploatacji). Do tego coraz
częstsze akty terroryzmu, będące bezpośrednim działaniem przestępców, jak i zamachy
z wykorzystaniem środków wybuchowych, biologicznych i chemicznych. Zagrożenia wynikać mogą z kontaktów ze środowiskiem społecznym, ze zwróceniem uwagi na coraz

1

P.P. Bielicki, Problemy edukacji dla bezpieczeństwa powszechnego w polskim systemie oświatowym, [w:] „Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Materiały konferencyjne – Zarządzanie bezpieczeństwem”, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002, s. 35-50.
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powszechniejszą, a niebezpieczną cyberprzemoc, na alkoholizm i narkomanię, przemoc
domową itp. A jak obronić się przed atakującym psem? Jak zachować się na akwenach? Jak
uniknąć nagabywań ze strony nieznajomych? Jak zachować się w sytuacji, gdy obok szaleje
pożar? Co zrobić, gdy zdarzą się obrażenia ciała? Jak wtedy pomóc sobie i najbliższym?
Zawsze wymagana będzie interwencja nie tylko służb ratowniczych czy instytucji
pomocowych, ale też konieczna jest samopomoc bądź działanie ze strony najbliższego
otoczenia. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Gdzie, kiedy i kto ma społeczeństwo do
odpowiednich zachowań przygotować?
Ale dlaczego właśnie pożar miałby być punktem odniesienia dla naszych rozważań?
Nie wynika to z samego faktu, że jestem strażakiem, ale głównie z doświadczenia mówiącego, że wiele zjawisk i zachowań występujących w tym zagrożeniu można obserwować
w innych. Będzie on towarzyszył często aktom przemocy (np. terroru czy zamachom bombowym). Zasady ewakuacji będą podobne, a nawet takie same w odniesieniu do wszelkich
zagrożeń. Sama skala problemu jest duża, gdyż corocznie w Polsce powstaje około 100 tys.
pożarów. Ginie ponad 500 osób, a obrażeń doznaje ponad 2000.
Niepokojące są coraz częstsze informacje o zagrożeniach dla zbiorowisk ludzkich,
w tym występujących w szkołach i innych placówkach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. Wystarczy zajrzeć do publikatorów, by włos zjeżył się ze strachu. Nawet
w edukacji szkolnej mamy obecnie zaledwie światełko dla postępowania w stanach zagrożeń. Historycznie rzecz ujmując, wiele lat temu (początek nowego wieku) na zlecenie MEN
w KG PSP podejmowaliśmy próbę wprowadzenia stosownej ścieżki edukacyjnej (w czym
miałem swój znaczący udział), a zajęcia wówczas miały być prowadzone w ramach przedmiotu „nauczanie techniki”. Już po zbudowaniu odpowiednich programów, zgodnych ze
wszelkimi standardami przewidzianymi dla nich, odstąpiono od dalszych prac – prawda,
że grzecznie nam strażakom dziękując za włożony trud. Przeważały względy światopoglądowe. Szukano w programach szkolnych czasu na dodatkową godzinę lekcji religii i tym
samym nie tylko nas, ale też zajęcia z wychowania fizycznego potraktowano źle, urywając
z programów niezbędny na nie czas. W przypadku wychowania fizycznego po stwierdzeniu olbrzymich zaniedbań w obszarze sprawności fizycznej młodzieży starano się błąd
naprawić. Do naszych zagadnień już nie wrócono, jakkolwiek liczba i rozmiar zagrożeń
stale wzrasta. Przydługa to dygresja, ale rodząca pytanie – ile osób musi jeszcze zginąć, bo
nie posiadło wiedzy i umiejętności sprostania niebezpieczeństwu, a my przyglądaliśmy
się temu z boku? Pokazuje też, jak bolesne (bo już nie śmieszne) jest mieszanie polityki
i światopoglądu z prozą życia, inaczej mówiąc – tronu z ołtarzem.
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1. Szkolnictwo
Kolejna reforma dokonująca się w oświacie wymusiła konieczność wprowadzenia zmian
programowych w szkolnictwie2. Narzekaliśmy wcześniej na lapidarność zapisów, ale sytuacja się powtarza. O przedszkolu nie ma co mówić. Cele kształcenia w obszarze społecznego
rozwoju dla klas I-III mówią, że uczeń powinien posiąść umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za
pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym. W obszarze edukacji przyrodniczej mamy zapis bardziej szczegółowy wśród osiągnięć uczniowskich: „(…) posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie pomocy (…)”. Nieźle jest też dalej, gdzie mówi się, że uczeń: „(…) stosuje się do
zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole
informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją
w nich zawartą, stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku”,
a jeszcze dalej: „ma świadomość istnienia zagrożeń ze strony środowiska naturalnego, np.
nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach”.
Ma świadomość i określa, ale czy potrafi zachować się odpowiednio do zdarzenia? I tak możemy brnąć przez cały dokument, by na zakończenie stwierdzić, że o ile poświęca się trochę
czasu na poznanie istoty zagrożenia, to wszakże nic się nie mówi, a tym bardziej nie czyni,
by nauczyć poprawnych zachowań w sytuacjach ekstremalnych, bezpośredniego zagrożenia
życia. Prędzej młody człowiek nauczy się w szkole, jak bezpiecznie jeździć na rowerze (to
i dobrze, tylko skąd tylu dewiantów na drogach?) niż zasad zachowania się w obliczu np.
pożaru. Jeżeli gdzieś są chlubne wyjątki, to bardziej jest to zasługą nauczycieli zapaleńców,
pasjonatów niż zrozumienia problemu na szczeblu ministerialnym. Chyba znacznie lepiej
przebiega przygotowanie młodzieży do podjęcia przedlekarskiego ratownictwa medycznego, o czym niekiedy media nas informują, pokazując dzielne postawy młodych ludzi.
Konieczne staje się zwrócenie uwagi na zagadnienia prewencji. Jeżeli w obiektach przestrzegane będą warunki bezpieczeństwa pożarowego, wtedy i wobec innych zagrożeń ludzie
będą bezpieczniejsi. Warto więc nauczyć reguł, których należy przestrzegać, by postępowanie nasze było skuteczne i bezpieczne, gdy wobec zagrożenia się znajdziemy. Posługując
się przykładem środków gaśniczych, rzecz sprowadza się do tego, by zostały one sensownie
wykorzystane, a nie tylko zastosowane. Przecież podczas realizacji programu istnieje zawsze
możliwość skorzystania z pomocy strażaków zawodowej bądź społecznej służby, funkcjonariuszy Policji, lekarzy, ratowników medycznych, psychologów, mających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne.

2

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
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W drugim tomie „Analiz strategicznych...”3 przypominam inicjatywę niektórych szkół
i komend terenowych PSP, polegającą na wprowadzeniu do szkolnych programów nauczania
treści programowych z zakresu pożarnictwa. Podstawą były programy szkolenia członków
OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz program kształcenia
w zawodzie strażaka – kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP (oba z 2006 r.). W ambitnym
przedsięwzięciu zakładano przygotowanie uczniów do związania swej przyszłości z zawodową lub ze społeczną służbą bądź podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej,
w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, gdzie uzyskane kwalifikacje mogłyby
być wykorzystane (ale to wymagałoby wprowadzenia znajomości stosownych przepisów
prawa).
Programy szkół też stanowiły, że w klasie trzeciej uczniowie będą mieli możliwość
uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu
ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP, umożliwiających wstąpienie
w szeregi czynnych członków ochotniczych straży pożarnych. By być strażakiem ochotnikiem, nie jest potrzebna wcześniejsza podbudowa szkolna, bowiem uzyskiwanie kwalifikacji nastąpi i tak w toku pełnienia służby. Jakkolwiek nowelizacja zasad organizacji szkoleń
członków OSP, wprowadzona została w 2015 r., a więc w czasie, gdy już funkcjonowały klasy
o kierunku obronnym, w tym pożarnicze, nie znalazło to odbicia w nowym rozwiązaniu
organizacyjnym. Tak więc nadal będziemy uprawiali sztukę dla sztuki, wykładali pieniądze
na coś zupełnie niepotrzebnego, skoro młody człowiek, trafiając do OSP, będzie musiał raz
jeszcze odbyć przeszkolenie, na co poświęcił dotychczas 3 lata. A przecież wystarczyłoby
skorelować oba programy (szkolny i przygotowania członków OSP), a następnie wprowadzić odpowiedni zapis w zakresie kwalifikacji i uprawnień, tym bardziej że na przeszkodzie
nie stoi cenzus wieku – szkołę średnią kończą najczęściej ludzie już pełnoletni.
W programach studiów wyższych ochrona przeciwpożarowa na ogół nie znajduje
miejsca (a jeżeli już, to są to chlubne wyjątki), jakkolwiek to właśnie na uczelniach przygotowywani są ci, którzy w niedalekiej przyszłości będą musieli przyjąć na siebie ciężar
odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych, także w sytuacji zagrożenia. Na uczelniach
przygotowujących nauczycieli natomiast mamy tych, którzy owych poprawnych zachowań
w stanach bezpośredniego zagrożenia powinni nauczyć swych wychowanków. Byłoby pożądane, by do programów wprowadzić przynajmniej seminarium dotyczące postępowania
w sytuacji zagrożenia szeroko rozumianego, w tym pożarowego, obejmującego: podstawowe
zasady bezpieczeństwa pożarowego, przebieg pożaru, zjawiska towarzyszące i wiążące się
z tym niebezpieczeństwo dla ludzi oraz zasady rozpoznawania zagrożenia; gaszenie pożaru
za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego; zasady bezpiecznego pokonywania przestrzeni
zagrożonej przy posługiwaniu się najprostszymi środkami ochrony, zasady opanowywania
paniki i organizacji ewakuacji.
Niewiele można znaleźć publikacji o charakterze podręcznikowym dla studentów. Jakież
więc mamy pole do popisu dla kolegów z KG PSP, SITP, CNBOP-PIB lub szkół pożarniczych.

3

P.P. Bielicki, Straże pożarne i ich partnerzy, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050”, red. Marian Zalewski,
ZG ZOSP RP, Warszawa 2020, s. 130-131.
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2. Osoby z niesprawnościami
Nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, ilu mamy w Polsce ludzi z rozmaitymi dysfunkcjami ustrojowymi. Ilu mamy, obok niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i niedowidzących? Ile osób odczuwa w znaczący sposób dyskomfort psychiczny? Ilu znajduje się
w szpitalach z całkowitą lub ograniczoną zdolnością poruszania się? Ilu znajduje się w rozmaitych zakładach opiekuńczych?
Liczby nie są tutaj ważne. Ludzie ci żyją wśród nas. Korzystają z tych samych budynków, dróg, środków transportu. To dla nich dokonuje się niekiedy niezbędnych adaptacji
obiektów, a jednak w wielu przypadkach ich stan przygotowania do wymagań ewakuacji
bywa niezadowalający. O ile warunki budowlano-konstrukcyjne są trudne do poprawienia
i zapewne wymagają znacznych środków finansowych (jakkolwiek są konieczne), o tyle niezbyt kosztowne jest przygotowanie personelu i użytkowników obiektów do działań na wypadek pożaru i innych zdarzeń, gdy występuje konieczność podjęcia ewakuacji. Nie zawsze
do końca uświadamiamy sobie, że w sytuacjach zagrożenia ludzie ci wymagają specjalnego
potraktowania4. Dodajmy, że nie tylko personel, ale oni także powinni być sposobieni do
podjęcia określonych działań stwarzających szansę przeżycia, gdy zdani będą całkowicie
na siebie. Poszczególne dziedziny psychologii i pedagogiki specjalnej wypracowały metody
postępowania dydaktycznego i należałoby z nich w służbie ratowniczej skorzystać. Warto
byłoby nasze oczekiwania oblec w treści5.
Wiele lat temu, na początku stulecia, gdy usiłowałem zainteresować problemem ówczesne kierownictwo wszelakiej opieki i ochron, spotkałem się z zapytaniem: a jaki to jest rząd
wielkości? Tak jak gdyby troskę o ludzi należało zaczynać od określonej liczby osób. I w ten
to sposób sporo lat zostało zmarnowanych, mimo wielu konferencji, publikacji, deklaracji.
Stąd bierze się mój sceptycyzm. Ale jeszcze raz spróbować warto. Zacznijmy od osób niesłyszących – to około 50 tys. ludzi. Plus blisko 800 tys. osób słabosłyszących, ale zważyć należy, że
w tej grupie istnieje lepsza możliwość utrzymania kontaktów międzyosobniczych, a odmienność, której mają świadomość, sprawia, że wyraźniejsza jest integracja środowiskowa. Należy
zatem założyć, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia (wypadku, pożaru) często może w nim
uczestniczyć więcej niż jedna osoba z uszkodzonym słuchem.
Pomiędzy sobą niesłyszący porozumiewają się najczęściej klasycznym językiem migowym, wspierając go szczątkową mową lub artykulacją, a także daktylografią. Znaczną część
sygnałów zawierają zachowania o charakterze pantomimicznym, ułatwiające ich odbiór.
Wbrew pozorom swobodna wymiana komunikatów może natrafić na dość poważne utrudnienia wynikające z odmienności środowiskowych, w których niesłyszący wzrastają, od lokalnie przyjętego systemu znaczenia znaków. Warto wiedzieć, że klasyczny, stosowany dziś

4

5

M. Schroeder, Teoria i doświadczenie w ratownictwie, SA PSP Poznań 1999 r., s. 20-25; tenże autor i artykuł–
„Przegląd Pożarniczy” 1996, nr 2.
Zagadnienia te były poruszane w: P.P. Bielicki, H. Wawrzynowicz, Osoby z dysfunkcjami a postępowanie ratownicze w czasie pożaru, SA PSP Poznań 2004; a artykułach obojga autorów na łamach: „Zagrożeń” 1996,
1997; Magazynu „W Akcji” 2004, 2005; materiałów pokonferencyjnych Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa
– Inowrocław 2003, 2005; „Strażaka” 2006, 2007 oraz „Przyjaciela przy Pracy” 2012.
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w Polsce język migowy został uprawomocniony dopiero w 1985 r, stając się środkiem pomocniczym w nauczaniu. Wraz z synem Pawłem spróbowaliśmy poprowadzić kierunkowe
zajęcia, korzystając z przychylności kierownictwa, wychowawców i zainteresowania młodzieży w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle (woj.
dolnośląskie). W efekcie powstał też film instruktażowy6. Nie tak dawno w „Przeglądzie Pożarniczym” ukazał się wywiad z kierownictwem Związku Głuchych. Myśląc, że oto może wrócimy do problemu i zacznie wreszcie dziać się coś sensownego, złożyłem z Zarządzie Głównym
ZG propozycję współpracy, która niestety pozostała bez echa7. Z przerażeniem, a także z żalem
myślę, że jeżeli zdarzy nam się spotkać ponownie po kilkunastu latach, czy to na konferencji,
czy na łamach publikatorów, będziemy mówili o tym samym – drepcząc w miejscu.
Osoby niewidzące – ich problemom poświęcono w literaturze sporo miejsca. Ale jak
przybliżyć np. obraz pożaru i występujące zagrożenia w sytuacji, gdy nie można nic pokazać,
a w zachowaniach odwołać się do ideomotoryki? Łatwiejsze będzie to w stosunku do osób
ociemniałych (tracących wzrok po 5. roku życia), u których być może pozostały w pamięci
obrazy odbierane wzrokowo.
Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli wraz ze mną dwaj młodzi adepci pożarnictwa,
też niestety bez echa8. A przecież niewidomi nie mają praktycznie żadnych możliwości
wpływania na bieg wydarzeń, np. przez ugaszenie pożaru czy swobodne przemieszczenie
się do miejsc bezpiecznych. Nie zawsze też będą mogli liczyć na pomoc otaczających ich ludzi, ogarniętych paniką i uciekających z miejsca zdarzenia. Zostają wówczas sam na sam ze
swą słabością i strachem przed nieznanym. Dobrze więc, gdy ich wyposażymy w stosowne
umiejętności, a ratowników nauczymy adekwatnego do sytuacji postępowania. Osobiście
podejmowaliśmy takie próby w Zakładzie dla Niedowidzących i Niewidzących w Krakowie
– z pozytywnym skutkiem. Plonem naszych spotkań był też film poświęcony niewidomym
obejmujący kształtowanie wymaganych zachowań w warunkach zagrożenia pożarem, a zarazem będący instruktażem dla ratowników, którzy tym zagadnieniom chcieliby poświęcić
uwagę9. Niestety, podobnie jak film mówiący o postępowaniu z niesłyszącymi (wspomniany
wcześniej) zalega on na półkach w archiwum szkolnym. Jesteśmy, niestety, mistrzami marnotrawienia wiedzy, zainteresowań, uzdolnień ludzkich. A przecież wystarczyło udoskonalić produkt końcowy.
Co zaś z tymi, u których występuje zwielokrotniona dysfunkcja? Co z ludźmi z zaburzeniami psychicznymi? Wszystkich odpowiadających za bezpieczeństwo powszechne czeka
jeszcze moc pracy. Rzecz w tym, byśmy potrafili dostrzec problem i przejawili dość woli, by
go rozwiązać. Liczę na to, że kiedyś wreszcie ziści się wielka rzecz – stworzenie bezpieczeństwa
tym, którzy pozbawieni zdolności samodzielnego stawiania czoła zagrożeniom zewnętrznym,
głównie ze strony pożaru, zostaną wreszcie przygotowani do nowej jakościowo i emocjonalnie sytuacji. Że zwrócimy też wreszcie uwagę na przygotowanie ratowników do sytuacji

6
7
8

9

P. Bielicki, Postępowanie ratownicze w stosunku do osób niesłyszących, Częstochowa 2003.
Zrozumieć ciszę, rozmowa z kierownictwem Związku Głuchych, „Przegląd Pożarniczy” 2019, nr 10, s. 32-33.
J. Bula, S. Cupiał, Kształtowanie oczekiwanych zachowań ludzi niewidomych i niedowidzących w sytuacji zagrożenia pożarem, „Zagrożenia” 1997, nr 1, 2 i 3.
J. Bula, S. Cupiał, Metodyka nauczania zachowań ludzi niewidomych w warunkach pożaru, Kraków 1996.
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niecodziennych, a wyjątkowo trudnych. Że pobudzimy wyobraźnię administratorów obiektów, w których niepełnosprawni przebywają. Że przygotujemy także opiekunów do odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia dla podopiecznych. Bo czasem wystarczy chcieć,
by podjąć konieczne działania. Zmian nie dokonuje się tylko przez mówienie, ale połączone
z nim działanie.
3. Pracownicy przedsiębiorstw
Szkolenie przeciwpożarowe musieli odbyć pracownicy zakładów pracy. Było ono zróżnicowane, w zależności od charakteru i kategorii niebezpieczeństwa pożarowego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie było w miarę stałe, spójrzmy więc, jak to się działo na przełomie lat
60. i 70., a mówimy tylko o ochronie przeciwpożarowej:
– zakłady, kombinaty, przedsiębiorstwa, względnie dział produkcji I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego – 8 godz.;
– zakłady i przedsiębiorstwa produkcyjne i użyteczności publicznej III kategorii niebezpieczeństwa pożarowego oraz zakłady nieprodukcyjne I i II kategorii niebezpieczeństwa
pożarowego – 6 godz.;
– zakłady nieprodukcyjne III kategorii niebezpieczeństwa pożarowego – 4 godz.;
– zakłady IV i V kategorii niebezpieczeństwa pożarowego oraz biur, urzędy, punkty usługowe, handlowe i rzemieślnicze niezależnie od kategorii – 3 godz.
Można byłoby się zastanowić, w jaki sposób liczną grupę udawało się nauczyć obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego, skoro sprzętu było niewiele, a na ćwiczenia program zakładał 0,5 godz. Tym bardziej że uzupełnianie ładunków nie było proste i zajmowały się tym
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa (np. Supon, będący we władaniu ZG ZOSP RP). Autor
niestety musiał czasem w tym szaleństwie uczestniczyć. Podobnie jak z przygotowaniem do
udzielania pomocy medycznej, o czym można było tylko wspomnieć i pokazać. O dobrej
nauce wcześniej nie mogło być najczęściej mowy, chyba że jakiś zapaleniec znalazł się w odpowiednim kole zainteresowania. W wielu zakładach funkcjonowało pogotowie halowe,
powoływane na każdej zmianie pracy, najczęściej w grupach czteroosobowych. Do swych
zadań jego członkowie przygotowywani byli na dwugodzinnych szkoleniach. Odpowiednio
do swoich zaś – także członkowie komisji pożarowo-technicznych10.
W latach 70. w resortach posiadających własną służbę ochrony przeciwpożarowej organizację i programy szkolenia instruktażowego pracowników oraz kadry kierowniczej
i personelu inżynieryjno-technicznego ustalali inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, po
uzgodnieniu z komendantem głównym straży pożarnych. W pozostałych pionach gospodarki narodowej czynili to wojewódzcy komendanci straży pożarnych11. Pod koniec lat 80.
szkolenie pracowników przybierało niekiedy nieco groteskową postać, gdyż realizowane

10
11

Program nr II/Z szkolenia komisji pożarowo-technicznych, KG SP, Warszawa 1970.
Zarządzenie nr 3/74 ministra spraw wewnętrznych z dnia 28 stycznia 1974 r. w sprawie organizacji szkolenia
pożarniczego, DZiR KG SP z 1974 r. nr 1-2, poz. 1.
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było przez przedsiębiorstwa rozrywkowe jako show, z udziałem funkcjonariuszy pożarnictwa, przy czym niektórzy z nich, co trzeba przyznać, wykazywali się znacznymi umiejętnościami aktorskimi.
Lp.

Stanowisko zajmowane
w zakładzie pracy

Częstotliwość odbywania
szkolenia okresowego,
nie rzadziej niż:

1.

Pracodawca i inne osoby kierujące
pracownikami, w szczególności
kierownicy, mistrzowie i brygadziści

raz na 5 lat

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni,
technolodzy, organizatorzy produkcji
projektanci, konstruktorzy maszyn
i innych urządzeń technicznych
Pracownicy służby BHP i inne osoby
wykonujące zadania BHP
Pracownicy, którzy są narażeni na
czynniki niebezpieczne, uciążliwe
lub szkodliwe dla zdrowia oraz
pracownicy, których praca wiąże się
z odpowiedzialnością w zakresie BHP
Pracownicy administracyjno-biurowi
i inni niewymienieni w tabeli
Pracownicy zatrudnieni
nastanowiskach robotniczych
Pracownicy zatrudnienia
na stanowiskach robotniczych,
na których wykonywane są prace
szczególnie niebezpieczne
(duże zagrożenie dla zdrowia
i zagrożenia wypadkowe)

Forma
szkolenia
kurs,
seminarium,
samokształcenie
kierowane

Minimalny
czas trwania
szkolenia
16 h

16 h
raz na 5 lat

kurs,
seminarium,
samokształcenie
kierowane

32 h, w tym
4 h ćwiczeń
8h

raz na 6 lat

8h

raz na 3 lata

8h

raz na rok

instruktaż na
stanowisku pracy
+ wykład

8h

Tabela 1. Kurs BHP, w tym zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Zwróćmy uwagę, że wcześniej ta sama liczba godzin przeznaczona była tylko na zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, dziś na wszelkie zagrożenia. Tego typu rozwiązanie byłoby zasadne, gdyby edukacja dla bezpieczeństwa była z całą powagą traktowana w szkołach
i na uczelniach wyższych, a tutaj pokazana kierunkowo, stosownie do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Pracodawca miał obowiązek zapewnienia szkoleń z tego
zakresu jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania pracy, a także przeprowadzania
szkoleń okresowych. Szkolenie powinno było zostać powtórzone, gdy charakter zagrożeń to
uzasadniał. Przy ocenie konieczności jego przeprowadzenia należało mieć na uwadze specyfikę występujących zagrożeń, jak i efektywność samego szkolenia. Istotna zmiana nastąpiła z początkiem 2019 r., zwalniając z okresowych szkoleń pracowników zatrudnionych na
stanowiskach administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego
do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.
Funkcjonujące dotychczas programy szkoleń nastawione były na zagadnienia profilaktyki. Nieco czasu poświęcano problemom gaszenia pożaru i wykorzystania podręcznego
sprzętu gaśniczego. Wspominano także o zadaniach i obowiązkach na wypadek pożaru.
Na ogół nie mówiono, jak należy zachować się wobec różnorakich zjawisk towarzyszących
pożarom w stopniu pozwalającym na w miarę bezpieczne podjęcie akcji ratowniczej i stworzenie szansy uratowania siebie i innych. Problem efektywności ćwiczeń pozostał.
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4. Ewakuacja i ratownictwo
Od szybkości i umiejętności podjęcia działań ratowniczych w pierwszej fazie rozwoju zdarzenia zależne będzie zdrowie i życie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie.
Ale wiele zależy od stanu fizycznego i psychicznego zagrożonych oraz od umiejętności podjęcia współdziałania na styku osoba zagrożona – ratownik. Jest to o tyle istotne, że w zbiorowiskach postępowanie ludzi bywa modyfikowane ze względu na skłonność członków grupy
do naśladownictwa zachowań. Pojawiają się zachowania bierne naśladowcze, polegające na
robieniu tego, co robią inni, poddawaniu się „autorytetom” w danej sytuacji, podporządkowanie się wszelkiemu zdecydowanemu kierownictwu, nawet nieformalnemu. Ten czynnik
musi być przez ratowników (kwalifikowanych, jak i podejmujących działania spontanicznie
dostrzegając zagrożenie) umiejętnie wykorzystany.
Truizmem będzie stwierdzenie, że każdy pożar może stwarzać zagrożenie dla człowieka.
Wystarczy uświadomić sobie zjawiska towarzyszące, a mianowicie: wyzwalanie się dużych
ilości ciepła, możliwość bezpośredniego oddziaływania płomieni, toksyczność substancji powstających podczas procesu spalania, postępujące zadymienie grożące odcięciem dróg wyjścia, możliwa utrata statyczności obiektu w wyniku zmian zachodzących w elementach konstrukcyjnych podczas nagrzewania, niebezpieczeństwo wybuchu itp., by dojść do prostego
wniosku, że od szybkości i umiejętności podjęcia działań ratowniczych zależne będzie zdrowie
i życie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie. Wiele zależy też od tego, ile osób znajduje
się w obiekcie, jaki jest ich wiek i stan psychofizyczny, stopień organizacji grupy itp.
Spotykamy placówki, które nie mają opracowanych odpowiednich instrukcji postępowania. Niekiedy nie prowadzi się też w nich żadnego stosownego szkolenia, a przecież często
działania może podjąć bardzo skromna liczebnie grupa pracowników. Dodajmy do tego, że
nader często sygnał o zagrożeniu przekazywany jest tylko głosem. Skoro jednak instrukcje
nie zawsze są znane personelowi placówek, to tym bardziej nie mogą ich znać użytkownicy obiektów. W tej sytuacji nie dziwi też fakt, że niejednokrotnie ewakuacja trwa kilkanaście minut (i dłużej), a towarzyszy jej panika. Tymczasem w wyniku obserwacji pożarów
rzeczywistych stwierdzono, że w palących się wnętrzach dym osiąga największą gęstość po
10-12 min od momentu rozpoczęcia procesu spalania. Tyle też czasu potrzeba na zadymienie 10-piętrowego budynku w takim stopniu, że nie ma możliwości poruszania się klatkami
schodowymi. Kierownictwo zakładów i personel nie zawsze potrafią sprostać nowej dla siebie sytuacji, a to przecież ci, którzy prawnie odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiektach. Niedocenianie wagi bezpieczeństwa to chociażby brak odpowiednich
ćwiczeń, jakkolwiek nawet w placówkach służby zdrowia istnieje możliwość zorganizowania
ćwiczeń aplikacyjnych, bez potrzeby transportowania chorych.
Zła sytuacja występuje w obiektach handlowych i usługowych – często obszernych i wielokondygnacyjnych, obecnie podzielonych między szereg małych przedsiębiorstw, gdzie
brak osoby jednoznacznie odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie ewakuacji
niekiedy dużego budynku. Konieczne byłoby wyraźne wskazanie, chociażby za pomocą
identyfikatorów, kto w danym momencie odpowiada za stan bezpieczeństwa ludzi w całym
obiekcie. Każda próbna ewakuacja w tej sytuacji stwarza personelowi możliwość opanowania koniecznych umiejętności i daje pewność siebie. Co prawda zbudowani byliśmy sprawną
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ewakuacją podczas niedawnego pożaru marketu w Kielcach (sierpień 2020 r.), ale to był
obiekt pozostający pod jednym kierownictwem, a sam pożar zaistniał w godzinach, gdy
w placówce było zaledwie około 20 osób. Niemniej jednak postawa personelu zasługuje na
pochwałę.
Podczas pożarów w obiektach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej zawsze należy liczyć się z możliwością zagrożenia dla ludzi. Szybka informacja o zagrożeniu i zadysponowanie jednostek ratowniczych może mieć decydujące znaczenie. Dlatego
baczną uwagę trzeba zwrócić na system powiadamiania o niebezpieczeństwie, biorąc pod
uwagę możliwość przebywania w grupie osób dysfunkcyjnych. Oczywista może być ewakuacja próbna w szkole, podjęta w dowolnym czasie przez wychowawcę w odniesieniu do
jego grupy. Gwoli dobrych obyczajów o próbie należałoby powiadomić dyrekcję placówki.
Na takie ćwiczenie można przeznaczyć np. ostatnie minuty lekcji, by jeszcze przed ogłoszeniem przerwy uczniowie zdążyli wrócić do klasy na podsumowanie akcji.
Niewiele dobrego można też powiedzieć o przygotowaniach pensjonariuszy zakładów
opieki i lecznictwa do sytuacji zagrożenia, jako że o ile przeszkolenie w ramach kursów
bezpieczeństwa i higieny pracy przechodzą pracownicy placówek, o tyle o ich pensjonariuszach na ogół się zapomina. Tymczasem te właśnie umiejętności mogą złagodzić
niedostatki technicznego przygotowania do ewakuacji w eksploatowanych obiektach i pomóc w sytuacjach zagrożenia jakie codziennie mogą być ich udziałem. Akcja ratowniczogaśnicza, szczególnie gdy w grę wchodzi większa grupa ludzi, wymaga zorganizowanego
działania wielu osób. Jasno określone muszą być ich zadania, potrzebna jest znajomość
przebiegu pożaru bądź innych zdarzeń i dostosowane do zachodzących zjawisk zachowanie. Pożar, jego zwalczanie i ewakuacja czy ratownictwo – to układy dynamiczne. Nie ma
tutaj czasu na długi namysł, wiele czynności musi być zautomatyzowanych. Stan oczekiwany można osiągnąć w drodze ćwiczeń, w tym próbnych alarmów.
Niezmiernie istotne będą ćwiczenia pozwalające na zastosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach zbliżonych do warunków rzeczywistych określonego zdarzenia.
Obowiązek organizowania ćwiczeń spoczywa na kierownikach obiektów. Powinny one
być przeprowadzone w dowolnym czasie, bez względu na liczbę personelu i osób przebywających w obiekcie. Zaimprowizowane zdarzenie musi nosić znamiona prawdopodobieństwa, wymuszając podjęcie decyzji o ewakuacji budynku lub jego części. Właściciel
lub zarządca budynku przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków
ewakuacji z całego obiektu.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej
50 użytkowników, w szczególności szkół, przedszkoli, internatów i domów studenckich,
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia
korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz niektórych innych sprawdzenie owych warunków musi być uzgodnione z właściwym terenowo
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komendantem powiatowym PSP, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem12.
Szkoda, że nie poznajemy i nie ćwiczymy właściwych zachowań w sytuacjach konieczności wydostawania się z (a także dostawania do) pomieszczeń zagrożonych, pokonywania strefy
zadymienia i oddziaływania cieplnego. Powinniśmy utwierdzić ludzi w przekonaniu, że znajomość zjawisk, z którymi spotykamy się podczas pożaru i opanowanie technik poruszania się
w przestrzeniach zagrożonych pozwala na opanowanie strachu i podjęcie racjonalnego działania.
A przecież zachowania ludzi w sytuacji zagrożenia to wypadkowa wielu czynników. Pomijając
czynniki biologiczne, warto zwrócić uwagę na niektóre czynniki osobowościowe, w tym na:
– poziom intelektualny, co możemy dalej odczytać jako stan wiedzy o zagrożeniu, w jakim
się znajdujemy, pozwalający nie tylko na opanowanie lęku, ale też na sensowne działanie;
– dotychczasowe doświadczenia ze stresem, czyli ćwiczenia określonych zachowań w sytuacjach na ogół niespotykanych (reakcja człowieka wobec zagrożenia jest bowiem uzależniona od zdolności dostosowania się do występujących zjawisk, a w zbiorowisku także od możliwości kontaktowania się z innymi).
Koniecznością staje się więc przygotowanie człowieka do umiejętnego zachowania się
w stanach zagrożenia. Dostarczenie wspomnianej wiedzy, pozytywnego wzmocnienia i dobrych doświadczeń poprzez poprawnie zorganizowane lekcje (ćwiczenia). Ważne jest to
szczególnie wtedy, gdy pojawiają się jakiekolwiek dysfunkcje uniemożliwiające pełen kontakt ze społecznym otoczeniem. Aby ćwiczenia przyniosły oczekiwane efekty, muszą być
poprzedzone zajęciami instruktażowymi, w toku których zapoznamy użytkowników ze
specyfiką obiektu, występującymi zagrożeniami, możliwym przebiegiem wydarzeń zagrażających im, oczekiwanymi zachowaniami itp. Należy przedstawić znaki bezpieczeństwa
informujące o organizacji ewakuacji, nauczyć korzystania z planów ewakuacji umieszczanych w obiektach. Przygotowanie, przebieg i ocena ćwiczeń zależy od kompetencji osób
pełniących określone funkcje: kierownika ćwiczeń, obserwatorów, a także pozorantów, jeżeli
zdecydowaliśmy o wykorzystaniu środków pozoracji.
Każde ćwiczenia powinny stanowić podstawę do oceny stanu przygotowania do ewakuacji zarówno obiektów, jak i ich użytkowników, a także do działań mających wyeliminować stwierdzone błędy i niedociągnięcia. Aby przyniosły też korzyść uczestnikom, zajęcia
powinny zostać z nimi omówione. Odrębne odprawy prowadzi się dla personelu i dla
uczniów (użytkowników). Jeżeli ćwiczenia były dokumentowane za pomocą rozmaitych
nośników, nagrania te w toku omówienia można wykorzystać. Można mieć nadzieję, że gdy
pracownicy i uczniowie dostrzegą użyteczność ćwiczeń, nie będą ich unikali.
Jak widać z toku naszego wywodu, ćwiczenia ewakuacyjne to nie tylko uruchomienie
sygnału alarmowego. To konieczność przygotowania ludzi do podjęcia określonych, oczekiwanych zachowań, aby pomieszczenia opuścić swobodnie i by razie wystąpienia zagrożeń
rzeczywistych cała przygoda mogła zakończyła się szczęśliwie.

12

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 17 (Dz.U. nr 109, poz. 719).
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5. Przygotowanie służb ratowniczych
Najbliższe są mi problemy ochrony przeciwpożarowej i na nich skupię uwagę. Obecny
system edukacyjny tworzony był przez wiele lat (w czym czynnie uczestniczyłem). Znacznie różni się on od wielu innych, wzbudzając niejednokrotnie uznanie i zazdrość tych, którzy nasz kraj wizytują. Jakkolwiek jest finansochłonny, rekompensuje to jego sprawność
i drożność. Jeżeli wymaga drobnych korekt, to bardziej w sferze programowej (a to wobec
zachodzących przeobrażeń w technice, interakcji między ludzkich, w stanie prawnym itp.)
niż organizacyjnej. Współczesny system stanowi: 17 ośrodków szkolenia w komendach
wojewódzkich PSP, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, trzy szkoły aspirantów PSP
– w Częstochowie, Krakowie i Poznaniu oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, kształcąca na studiach I stopnia – inżynierów pożarnictwa i na kursach II stopnia
– magistrów inżynierów pożarnictwa. System ten wspomagany jest w miarę potrzeb przez
nieetatowe ośrodki szkolenia, powoływane doraźnie przy komendach powiatowych PSP.
Słyszeliśmy zarzuty wobec pobierania nauki przy skoszarowaniu uczniów (podchorążych, kadetów, elewów, słuchaczy). Zabieg ten dotyczy kształcenia podstawowego stacjonarnego, bowiem funkcjonuje też kształcenie zaoczne, przemienne, odbywające się w czasie
wolnym, dogodnym dla uczniów. Samo skoszarowanie podyktowane jest nie tylko koniecznością sprawnej organizacji zajęć, ale też możliwością kształtowania określonych nawyków,
zachowań niezbędnych w dalszej służbie, wdrażania dyscypliny (szeroko rozumianej, tak
w sensie wewnętrznej, jak i form zewnętrznych) oraz rygoru, bez których żadne z działań
ratowniczych nie będzie skuteczne, tym bardziej wobec odstąpienia od zasadniczej służby
wojskowej i zdemilitaryzowania programów kształcenia.
Jeżeli się przyjrzeć przyjętym rozwiązaniom, to okazuje się, że od lat odpowiadają one
warunkom dobrze zorganizowanego systemu szkolenia zawodowego. Także programy nie
odbiegają od przyjętych standardów. Gdybyśmy mieli przedstawić to modułowo (przyjmując, że modułem jest każdy etap edukacyjny, będący odpowiednim okresem kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiący całość dydaktyczną), to przechodzimy po kolei
owe etapy, w odniesieniu do służby zawodowej:
– szeregowca – przygotowującym ratownika w zakresie podstawowych wymagań pozwalających
na podjęcie działań ratowniczych,
– podoficera – ratownika o kwalifikacjach pozwalających nie tylko na samodzielnie podjęcie działań, ale i na kierowanie małymi zespołami,
– aspiranta – ratownika o kwalifikacjach dowódcy,
– oficera – dowódcę, kierownika i organizatora.
Dodajmy do tego kursy specjalistyczne, podyplomowe, uzupełniające, możliwość kontynuowania kształcenia na coraz wyższym poziomie, a uzyskujemy obraz sprawnego i drożnego systemu.
Ale w ochronie przeciwpożarowej działają jednostki profesjonalne (JRG), jak i jednostki służby społecznej (OSP). Szkolenie strażaka ochotnika zostało zbliżone do kształcenia zawodowego w PSP, a jego zakres jest zgodny z wybranymi treściami kształcenia
podstawowego w zawodzie strażaka. Wpływa to korzystnie na więzi między oboma formacjami, umożliwia współpracę organizacyjną, a już na pewno budzi zaufanie przy podejmowaniu wspólnych zadań ratowniczych.
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Także tutaj możemy wskazać modułowe rozwiązanie systemu. Etap pierwszy to kształcenie podstawowe strażaka ratownika OSP, możliwe do zrealizowania w dwóch fazach,
a podejmowane przez OSP lub komendy powiatowe PSP. Etap kolejny stanowią szkolenia
specjalistyczne: kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego, z zakresu ratownictwa
technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa wysokościowego,
ratownictwa wodnego, grup poszukiwawczo-ratowniczych, kierowania ruchem drogowym, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz ratownictwa medycznego – umożliwiające uzyskanie uprawnień zgodnie z wymogami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dochodzimy do przygotowania dowódców: szkolenia dowódców OSP,
naczelników OSP i komendantów gminnych ZOSP RP. Programy kursów pozwalają na
stosowanie metody nauczania na odległość, przy czym e-learning ograniczono do części
teoretycznej, a w części praktycznej należy bezpośrednio uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez organizatora. Wiele tematów (wśród nich także te opracowane przez
autora) zostało zamieszczonych w Internecie, szkoda tylko, że w rozproszeniu. Warto byłoby zebrać je i opublikować pod jednym tytułem. Może uczyni to Związek, jeżeli tematu
nie może podjąć PSP?
Obserwowałem ćwiczenia służb ratowniczych (strażaków, policjantów, służb medycznych) prowadzone w zakładzie dla niesłyszących. Okazało się, że kontakt z poszkodowanymi mógł nawiązać tylko jeden z uczestników zajęć, reprezentujący środowisko ratowników
medycznych, i to tylko dlatego, że miał w rodzinie osobę niesłyszącą. Policyjny psycholog
musiał korzystać z pomocy opiekunów pensjonariuszy. Ratownicy byli zupełnie bezradni.
W Policji odbywają się krótkotrwałe kursy w zakresie ratownictwa medycznego. Niewiele (a raczej w ogóle nie) mówi się o technikach postępowania podczas pożarów czy zdarzeń
z substancjami chemicznymi. I rzecz nie sprowadza się do czynnego uczestniczenia w akcjach ratowniczych czy gaśniczych, ale umiejętności poradzenia sobie na przykład z pożarem pojazdu na drodze, gdy funkcjonariusze Policji znajdą się na miejscu zdarzenia pierwsi,
gdy pierwsi przybędą do pożaru budynku, w którym przebywają ludzie, zaś na straż pożarną
trzeba będzie chwilę poczekać, a także by uniknąć organoleptycznego sprawdzania rodzaju
substancji wyciekającej z uszkodzonej cysterny (obrazki takie w swej praktyce ratowniczej
jeszcze nie tak dawno oglądałem).
Policjanci kształceni są w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w szkołach policyjnych
i w ośrodkach szkolenia Policji. Szkolenie podstawowe I stopnia trwa 144 dni. Na kursach
specjalistycznych poznają zasady udzielania pierwszej i kwalifikowanej przedlekarskiej pomocy medycznej, oraz mogą podjąć kurs z zakresu ratownictwa wodnego. Poza kierunkowymi zagadnieniami reszta nie znajduje uznania.
Szkołą, która kształci przyszłych ratowników medycznych, jest Medyczne Studium
Zawodowe, oferujące dwuletnie studia na kierunku ratownik medyczny. Głównym celem
studium jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, którzy
mogą służyć przy jednostkach i służbach medycznych. Medyczne studia zawodowe oferują naukę w różnych formach, ze szczególnym naciskiem na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i ćwiczenie nowych umiejętności w laboratoriach i gabinetach, wyposażonych
w profesjonalne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Ratownik medyczny uczy się przez
cztery semestry. Przez ten czas nie tylko do perfekcji opanowuje udzielanie pierwszej po-
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mocy, przeprowadzenie pełnej akcji ratunkowej, ale zdobywa też wiedzę z innych dziedzin:
psychologii, socjologii, etyki farmakologii w ratownictwie, anatomii oraz wiedzę na temat
współczesnych zagrożeń i stanów zagrożenia życia. Ratownik medyczny opanowuje też
podstawy języka migowego oraz samoobrony. Nauka ratownictwa medycznego kończy się
egzaminem, który daje uprawnienia wykonywania zawodu ratownika medycznego.
Poważną formą kształcenia są studia na kierunku ratownictwo medyczne, które obejmują tylko pierwszy stopień kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Studenci uczą się przez
3 lata, by na końcu przystąpić do obrony egzaminu licencjackiego. Jeśli wypadnie pomyślnie,
otrzymują tytuł licencjata i są gotowi do rozpoczęcia kariery zawodowej na kierunku ratownictwo medyczne. W programach kształcenia znajdujemy zapis, że na I roku przedstawiane
są zasady BHP, natomiast na II umieszczono zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalnościowego. W obu przypadkach ujęcie szerokie i enigmatyczne. Na studentów
tego kierunku czeka bardzo intensywna nauka, która w przyszłości da pełnię uprawnień do
zawodowego realizowania się na polu ratownictwa medycznego.
Ratownicy medyczni mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, ponieważ w Polsce kadra medyczna wciąż poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do podjęcia tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w jednostkach pomocy doraźnej
ochrony zdrowia, stacjach pogotowia ratunkowego czy w centrach powiadamiania ratunkowego.
Kwalifikacje absolwentów ratownictwa medycznego sprawiają, że mogą podjąć pracę w służbach
jednostek interwencyjnych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku Polskim). Mogą realizować się zawodowo także w organizacjach, które mają profil paramedyczny, ale zajmują
się ochroną i bezpieczeństwem (WOPR, TOPR, GOPR itp.). Po tych studiach dysponują
rozbudowaną paletą umiejętności, co sprawia, że świetnie odnajdą się we wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu ochrony zdrowia. Praca więc
właściwie czeka, ale ze względów czysto praktycznych w tak trudnej profesji przydałoby się
jednak więcej wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego i zwalczania pożarów. Bywa też,
że pracownicy pogotowia ratunkowego przygotowywani są na krótkoterminowych kursach,
prowadzonych najczęściej według indywidualnie opracowywanych programów. Zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego ratownictwa, inne niż tylko ściśle kierunkowe, nie znalazły tam miejsca.
A co w programie kształcenia techników ochrony fizycznej osób i mienia, a więc tych,
którzy mają być dla wielu tarczą i nadzieją? W bloku ogólnym wśród celów kształcenia
wspomina się o umiejętności współpracy z Policją i jednostkami straży pożarnej, nie ma
to jednak przełożenia na treści nauczania. Może się zdarzyć, że chroniący obiekt nie potrafi
zgasić pożaru w zarodku, bezpiecznie wejść do palącego się pomieszczenia lub wyjść z niego
ani też wreszcie zadysponować pomocy (czego przykłady miewamy).
Chyba najlepiej i najwszechstronniej przygotowywani są ratownicy w Państwowej
Straży Pożarnej, a od jakiegoś czasu także strażacy ochotnicy. Bez większych problemów
przebiega kształcenie na wszystkich poziomach kwalifikacyjnych i w zakresie uzyskiwania
różnych, przydatnych w służbie specjalizacji. W miarę dokonujących się zmian w zakresie
organizacji i technologii działań ratowniczych programy kształcenia ulegają modernizacji, a to w celu dostosowania ich treści do rzeczywistych potrzeb służby.
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6. Ratownicy wobec osób z niepełnosprawnościami
Swoistym zadaniem jest postępowanie ratownicze wobec tych osób, które nie mają
pełnej możliwości odbioru wrażeń, których postępowanie zostało zdezorganizowane
w wyniku ostrych przeżyć psychicznych, które nie mogą swobodnie sterować swym postępowaniem, realnie oceniać sytuacji, podjąć adekwatnych do występującego zagrożenia
działań. Zamknięci w swoim świecie, zostaną sami ze swą słabością i strachem. Często nie
podejmą nawet próby ratowania się, pozostając w swych pomieszczeniach. Jest to problem
wymagający szczególnie wnikliwego potraktowania.
Nie chcielibyśmy, aby kiedykolwiek ratownik doświadczał bezradności w kontakcie
z ludźmi o ograniczonej możliwości komunikowania się i samodzielnego działania, ale
jeszcze gorsza może być bezradność takiej osoby, gdyby nieszczęście się zdarzyło. Dziś
trudno mieć pretensję do strażaków bądź przedstawicieli innych służb ratowniczych, że
nie są przygotowani do kontaktów z tymi osobami, skoro nie przygotowują do tego nawet
uczelnie kierunkowe, kształcące opiekunów, wychowawców i nauczycieli ludzi o rozmaitych dysfunkcjach.
Nie wszystkie ze sposobów komunikowania się z osobami niesłyszącymi będzie można zastosować podczas działań ratowniczych – chociażby dlatego, że ratownik ma często
twarz osłoniętą maską aparatu ochrony dróg oddechowych, a więc nie da się odczytać
komunikatu z układu ust. Jego ręce osłonięte są rękawicą, widoczność bywa ograniczona
np. przez dymy, a więc gestykulacja będzie utrudniona. Wreszcie zwróćmy uwagę, że zdarzenia mają charakter dynamiczny, wszystkie komunikaty muszą być zatem nadane i odebrane w krótkim czasie, a ponadto podczas działań, szczególnie w strefie zagrożenia, nie
ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza. Równie dobrze jednak kontakt powinien
funkcjonować w obie strony, co oznacza, że i ratownik powinien umieć odebrać informacje nadawane przez osoby niesłyszące. Z tą umiejętnością na ogół bywa bardzo źle.
Kiedyś wydawało mi się oczywiste nauczenie strażaków języka migowego. Ale tu, jak
z każdym językiem obcym, potrzeba uzdolnień i ciągłych ćwiczeń. Opanowanie kilkuset znaków nie jest zadaniem łatwym. Słuszne byłoby zatem opracowanie systemu znaków ideograficznych określających podstawowe komunikaty kierowane przez ratownika
w czasie działań do zagrożonej osoby niesłyszącej (głuchoniemej), które muszą być przez
nią właściwie odebrane. Stąd też konieczne byłoby ograniczenie znaków daktylograficznych do liczby rzeczywiście koniecznej, z pominięciem form gramatycznych, a wzbogacenie ich w naturalne gesty, łatwe do nadania i odebrania w formie komunikatu bądź
polecenia13. Taki mały słownik porozumiewania się w stanach zagrożenia zewnętrznego
należałoby wprowadzić równolegle w nauczaniu niesłyszących i służb ratowniczych.
Uprzedźmy ewentualne pytania o możliwość wykorzystania istniejącego piśmiennictwa,
stwierdzając, że podręcznik języka migowego dla pracowników służby zdrowia opracowany
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P.P. Bielicki, H. Wawrzynowicz, Osoby z dysfunkcjami..., op. cit., rozdz. 5.
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przez Bogdana Szczepankowskiego14, zawierający około 300 znaków pojęciowych pozwalających na utrzymanie kontaktu w trakcie sprawowanej opieki medycznej, a także na uzyskanie
pierwszej informacji o stanie pacjenta, jest mało przydatny tym, którzy muszą podjąć akcję ratowniczą polegającą na wydostaniu człowieka z niebezpieczeństwa (wyprowadzenie ze strefy
zagrożonej, wydobycie z wraku pojazdu czy gruzowiska itp.).
W przypadku osób niewidzących i niedowidzących sytuacja wydaje się być jeszcze trudniejsza – wobec wyłączenia zdolności obserwowania otoczenia i odebrania wczesnego sygnału
o zagrożeniu. Ludzie ci intuicyjnie mogą je wyczuwać, chociażby po zmianie reakcji i nasłuchując odgłosów z otoczenia. Ale jeżeli nie usłyszą wyraźnego komunikatu nakazującego podjęcie określonych działań, pozostaną bezradni, miotani wręcz falą uciekających ludzi.
Co z ludźmi z zaburzeniami psychicznymi? Przyczyny wezwania straży pożarnej czy policji do osób przejawiających zachowania budzące niepokój innych ludzi mogą być rozmaite.
Wezwanie takie może być skutkiem ekscentrycznych (zdezorganizowanych) zachowań, połączonych z atakami agresji i stwarzaniem zagrożenia dla otoczenia, próbami samobójstwa lub
samookaleczenia. Interwencja może nastąpić także na żądanie lekarza, szczególnie w stanach
wyjątkowego pobudzenia chorego, gdy konieczne będzie użycie wobec niego środków krępujących lub wobec trudności w dotarciu do niego (gdy przebywa w miejscu trudno dostępny,
np. na dachu)15.
Bywa też, że to właśnie strażacy lub policjanci będą na miejscu zdarzenia pierwsi, wezwani
przez zaniepokojoną rodzinę bądź sąsiadów (np. w przypadkach psychozy alkoholowej). Niezbędna będzie właściwa ocena przypadku, wobec którego staną, a następnie nawiązanie kontaktu i wybór odpowiedniego sposobu postępowania. Czasu na to wszystko może być niewiele, w przeciwieństwie do lekarskiego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego. W przypadku
służb ratowniczych najczęściej będzie konieczne aktywniejsze, a już na pewno profesjonalne
działanie. Spokój i zdecydowanie ratownika sprzyja uspokojeniu chorego, sprawia, że nabiera on zaufania do naszych kompetencji. Pamiętać należy, że chory wyczuwa stan niepokoju
i niepewności. Niezdecydowanie i niepewność (zbytnie „przejmowanie się” chorym) lub – co
gorsza – ujawnianie swojej bezradności może sprawiać, że chory nabierze przekonania o beznadziejności swojej sytuacji lub też nasili się jego agresja. Odpowiednia informacja i odpowiednio przekazana może wyciszyć też emocje tych ludzi, nakazując podjęcie może mniej
zorganizowanych, ale skuteczniejszych działań.
U ludzi z upośledzeniem umysłowym stopnia umiarkowanego i znacznego występuje intuicyjna umiejętność ustrzegania się zwykłych fizycznych niebezpieczeństw, w tym
poparzeń. Przy głębokim stopniu upośledzenia człowiek może nie cofać się przed niebezpieczeństwem (np. ogniem, wodą), a towarzyszy temu duża niezdarność ruchowa. Często
osoby te nie tolerują w swym otoczeniu osób obcych (także ratowników, których wobec
nieumiejętności oceny sytuacji z niczym nie mogą powiązać), a wówczas ataki gniewu manifestowane są natychmiast agresją skierowaną na otoczenie lub autoagresją. W stanach
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B. Szczepankowski, Język migowy. Pierwsza pomoc medyczna, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1996.
Art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 20 października 1994 r.
poz. 111, ze zm.).
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bezpośredniego osobistego zagrożenia może wystąpić zahamowanie bądź pobudzenie
ruchowe. Niekiedy spotkamy się z czynnym oporem bądź negatywizmem biernym, napotkamy trudności ze zrozumieniem naszych komunikatów i poleceń. Musimy pamiętać,
że osoby upośledzone przejmują nastrój partnera społecznego, także ratownika. Nauczyć
się trzeba, że w kontakcie z osobą chorą szczególnie nieodzowny jest spokój, opanowanie,
oszczędność gestu, który powinien popierać polecenia wydawane w najprostszej, jednowyrazowej formie. A może trzeba będzie się uśmiechnąć i obrócić wszystko w zabawę.
Chorzy skupieni w szpitalach (w zakładach opieki) nie tworzą zorganizowanej grupy. Każdy z nich to zamknięta indywidualność. Nie sprzyja to realizacji zadań zespołowych. Nie można też liczyć na przekazanie komunikatu za ich pośrednictwem pozostałym
chorym ani na współpracę. Zdarzyć się może, że chory nie cieszący się sympatią innego
pacjenta (pacjentów) pozostawiony zostanie w pomieszczeniu i nikt nie zostanie o tym
w jakikolwiek sposób poinformowany. Dodajmy, że mogą też wystąpić najprostsze mechanizmy obrony przed zagrożeniem, polegające na schowaniu się przed nim, co rodzi
kolejne problemy dla ratowników. W postępowaniu ratowniczym niezbędny będzie kontakt i współpraca ze stałymi opiekunami, którzy skłonić mogą chorego do opuszczenia
pomieszczeń, wykorzystując nabyte przez chorych formy zachowań, polegające na stosunkowo dużym posłuszeństwie wobec opiekunów. Często u chorych występują przypadki dysfunkcji zwielokrotnionych, połączonych z upośledzeniem ruchu, a wówczas trzeba
ich po prostu wynieść.
Wiemy, że osoby z dysfunkcją ruchu, stale lub czasowo nie mogące poruszać się o własnych siłach (nieprzytomne, chore) należy wynosić i kierować w miejsca bezpieczne. Ale chory
często przyjmuje, nawet bezwiednie, pozycję obronną, chroniącą go przed cierpieniem i powinien być w tej pozycji transportowany. Nauczyć się trzeba specyficznego niekiedy korzystania
ze sprzętu ratowniczego, szczególnie bacząc na warunki bezpieczeństwa pracy. Zawsze pod
uwagę musimy wziąć stan chorego, by uniknąć przysporzenia mu dodatkowego cierpienia,
a nawet pogłębienia urazu. Niezmiernie ważne będzie techniczne oprzyrządowanie obiektów
dostosowane do określonych dysfunkcji, a także korzystanie z osobistych urządzeń wspomagających.
W indywidualnych przypadkach u osób z ubytkiem słuchu oprotezowanie może dostarczyć sygnał akustyczny w jego najbardziej naturalnej formie. Odpowiednie urządzenia i systemy komunikacji mogą zapewnić stałą, wysokiej jakości łączność z oddalonymi źródłami
dźwięku: telefonami, telewizorami, komputerami osobistymi i odtwarzaczami mp3. W szkołach czy placówkach opiekuńczych może to umożliwić swobodny udział podopiecznego
w tych samych zajęciach co pozostali członkowie grupy. Nawet w hałaśliwych salach szkolnych
możliwe jest „zmniejszenie odległości” pomiędzy dzieckiem a nauczycielem dzięki bezpośredniemu dostarczeniu sygnału mowy. Dodajmy, że urządzenia te nie są tanie. Ale istotne jest dla
nas, jak to, co jest dobre w kontaktach terapeutycznych i dydaktycznych, uda się zastosować
na potrzeby przekazania informacji o zagrożeniu. Skuteczne mogą być systemy wizualne, czyli
podświetlone sygnały o niebezpieczeństwie i podświetlone drogi ewakuacyjne.
Znaczną możliwość daje alarm głosowy, czyli system rozgłoszeniowy o zabezpieczonym działaniu, zdolny do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji o zaistniałym
niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji. Koncepcja alarmu głosowego polega na za-
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stąpieniu dzwonków i syren klasycznej sygnalizacji przeciwpożarowej, mogącej niekiedy sprzyjać panice, głośnikami przekazującymi słyszalną i zrozumiałą informacją słowną. W normie PN-EN 60849 określany jest on jako „dźwiękowy system ostrzegawczy”16.
Dodajmy jednak, że i te systemy nie są tanie.
Okazuje się, że wszystkich odpowiadających za bezpieczeństwo powszechne czeka
jeszcze moc pracy. Rzecz w tym, byśmy potrafili dostrzec problem i przejawiali dość woli
i energii, by go rozwiązać.
7. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa a media
Kontakt z mediami ma głównie charakter informacyjny i popularyzujący formacje
ratownicze. Dość żywy był kontakt straży pożarnej z Polskim Radiem, wcześniej za sprawą Reginy Rokity. Starsi pamiętają „Turniej miast” – cykliczną audycję Telewizji Polskiej,
nadawaną w latach 60. i 80. ubiegłego wieku. Była to okazja do dobrej prezentacji regionów miast rywalizujących. W zabawie nie brakowało konkurencji z obszaru ratownictwa, w których startowali strażacy, służba zdrowia. milicjanci. Wszystko to jednak miało
charakter bardziej zabawy i promocji regionu niż nauki. Z czasem w programie zaczęły
pojawiać się też gminy. Przyjazna strażakom na ogół jest prasa centralna i lokalna.
W miarę żywe są kontakty z telewizją, której znany redaktor Bogdan Miś został nawet
naczelnym czasopisma „Strażak” (1983-1988, wówczas „Strażak. Magazyn 998”). Zastanawiałem się, czy w tym obszarze będzie można skorzystać z prezentowanych polskich
seriali telewizyjnych? Jest tego moc, ale dla naszych celów trudno znaleźć cokolwiek odpowiedniego.
Zacznijmy od bezpieczeństwa ogólnego, co wiąże się z Policją. Pierwiastków edukacyjnych można się doszukać w „Gliniarzach” – serialu paradokumentalnym o tematyce
kryminalnej, emitowanym od sierpnia 2016 r. na antenie Polsatu. Drugi to „Policjantki
i policjanci” – serial obyczajowo-kryminalny, od września 2014 r. na antenie TV4. Inne,
jakkolwiek ciekawe, są opowieściami o pracy policjantów i perypetiach ich życia osobistego. Może nie ma we wspomnianych produkcjach instruktażu wprost kierowanego do nas,
ale pokazane obrazy powinny wywołać refleksję i pobudzić czujność. To też jest coś warte.
Bliskie temu będą pozycje zawierające porady, wskazówki, rozwiązania prawne, jak
polski serial telewizyjny „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, emitowany w latach 20062011 i ponownie od 2019 r. na antenie TVN i TTV oraz pokrewny mu „Sąd rodzinny”,
który oglądaliśmy w latach 2008-2011 w TVN (dziś do obejrzenia są ich powtórki). Oba
przybliżały nam procedury sądowe, a w scenach zaczerpniętych z autentycznych wydarzeń występowali zawodowi prawnicy (sędziowie, oskarżyciele, obrońcy). Oba w jakiś
sposób kształtowały kulturę prawną.
Skoro wcześniej mówiliśmy o szkolnictwie, to i tutaj mamy serial paradokumentalny,
zatytułowany „Szkoła”, emitowany przez TVN w latach 2014-2019 i 2020. Ogląd sytuacji,
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B. Leszko, „... chodzi o to, by dać ludziom szansę”, „Ochrona Przeciwpożarowa” 2003, nr 3 (5), s. 30-33.
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niestety oddających prawdziwe życie młodzieży, może budzić niekiedy poważne zaniepokojenie. Ale może też być pomocny młodym ludziom w zrozumieniu relacji międzyludzkich, dostrzeżeniu możliwości wyrządzenia krzywdy.
Znacznie lepiej przedstawia się rzecz w zakresie ratownictwa medycznego i współpracy służb ratowniczych, obrazowanych w paradokumentalnym serialu „Na ratunek – 112”,
emitowanym w latach 2016-2020. Odcinki podające niekiedy wprost instrukcje postępowania ratowniczego są wielce pomocne w powszechnej edukacji. Doczekali się także
swego serialu strażacy – oglądaliśmy go w latach 2015-2016 na antenie TVP 1, powstał
dzięki inicjatywie dr. Mariana Zalewskiego, ówczesnego członka kierownictwa telewizji,
a wcześniej redaktora naczelnego „Strażaka”. Powstały dwie 10-odcinkowe serie o tytule „Strażacy”. Fabuła dotyczy perypetii życiowych bohaterów oglądanych przez pryzmat
służby (chociaż może to i dobrze, bo jest ciekawsze) i stąd trudno doszukać się w serialu
walorów instruktażowych, w przeciwieństwie do przytoczonego powyżej. Pewną wartość
przedstawianych seriali stanowiła możliwość pobudzenia refleksji bez, a może jedynie
z delikatnym dydaktycznym smrodkiem, jak to ujął Melchior Wańkowicz (chociaż nie
wiadomo do końca, czy autorem tej frazy nie był jednak Boy-Żeleński).
Poszukujemy wciąż nowych sposobów organizacji zajęć dydaktycznych, nowych metod prezentacji materiału, doskonalszego sposobu zdobywania kwalifikacji. A co z radiem? Pod koniec ubiegłego wieku dobry kontakt zapewniała pani Regina Rokita, o czym
wspomnieliśmy. Ale przedstawiając rzecz historycznie – z radiem w roli głównej starano
się podjąć eksperyment edukacyjny na początku lat 50. Pionierami w tej sferze zostali
byli pracownicy służby politycznej Komendy Głównej SP, którzy przedłożyli propozycję
korespondencyjnego szkolenia oficerów pożarnictwa za pośrednictwem Polskiego Radia.
Na szczęście ówczesny minister gospodarki komunalnej Kazimierz Mijal, zawiadujący
ochroną przeciwpożarową, po zapoznaniu się z tak kompromitującym projektem kształcenia zagroził natychmiastowym odwołaniem kierownictwa komendy. Okazało się,
że propozycja ta została przedstawiona bez uzgodnienia z nią. Zdarzenie to przedstawiamy jako swego rodzaju ciekawostkę. Rzecz byłaby z pewnością do zaakceptowania,
gdyby chodziło o element dokształcania czy doskonalenia zawodowego. Zapomniano, że
w służbie, w której ciągle spotykamy się z zagrożeniem osobistym i innych ludzi, zwierząt,
mienia, niezmierne ważna jest nie tylko wiedza, ale i umiejętności. Że wymagane jest harmonijne połączenie teorii i praktyki. Tylko skąd ludzie z zaciągu politycznego mogli o tym
wiedzieć? Swoim uczniom mówiłem, że praktyka musi wypływać z teorii i na niej się opierać, a teoria ma służyć praktyce. W proponowanej formie pracy tego elementu brakowało.
A może teraz trzeba by było wyprodukować krótkie filmy dydaktyczne, dostępne dla
placówek oświatowo-wychowawczych? Inicjatywę taką podjął dyrektor CMP w Mysłowicach Adam Szkuta (2005-2009) i po uzgodnieniu z nim powstały scenariusze siedmiu
filmów przeznaczonych dla szkół. Pracując nad nimi, starałem się stworzyć spójną całość,
umożliwiającą placówkom oświatowym pracę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Cykl odpowiada zdolnościom percepcyjnym uczniów na określonym poziomie
szkolnej edukacji. Marzył mi się system, a nie pojedyncze, niepowiązane ze sobą ogniwa.
Starałem się być możliwie najbliżej życiowej praktyki, uzbrajając uczniów w wiedzę, która może być zawsze przydatna, w myśl maksymy „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie
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będzie umiał”, a przetworzonej przeze mnie na „Jeśli się Jaś nie nauczy, może nie doczekać
bycia Janem”. Równolegle przygotowałem też propozycję pięciu filmów z zakresu historii ochrony przeciwpożarowej, także mogących tworzyć cykl przeznaczony nie tylko dla
szkół, ale i szerszego kręgu odbiorców. Sądziłem, że pracy starczy na kilka lat i była szansa,
że to muzeum wyręczy tych, którzy tymi problemami (szeroko rozumianą edukacją) powinni żyć stale. Niestety, zmiany kierownictwa tej placówki (jak i w całej PSP) następowały tak szybko, że o ciągłości w kontynuowaniu jakiejkolwiek idei nie mogło być mowy.
To był 2009 r. i wizja tego, nad czym można i trzeba było pracować. Z żalem stwierdzam, że
napracowałem się, wykonując kawałek porządnej, ale nikomu niepotrzebnej pracy i zmarnowanych zostało kilka lat. Wraca refleksja na temat marnotrawienia wysiłku i czasu.
Zakończenie
Jak widać z naszych rozważań, mimo oczywistych sukcesów jeszcze sporo pracy przed
nami. Byłoby pożądane, by szerzej i wyraźniej wprowadzić problemy postępowania w stanach zagrożenia do programów szkół i studiów wyższych. Również na uczelniach (także
na kursach przygotowujących strażaków) należałoby wyodrębnić tematykę postępowania
ratowniczego w stosunku do osób z różnorodnymi dysfunkcjami. Nie rozwiąże problemu
sukcesywne kierowanie pojedynczych ratowników na stosowne kursy. Proces ich przygotowania trwał będzie latami. Tymczasem powinno to być rozwiązanie systemowe. Uczymy strażaków i równolegle odpowiednie oddziaływania podejmujemy w stosunku do ludzi z różnymi dysfunkcjami w specjalnych placówkach szkolno-wychowawczych. W toku
wspólnych kontaktów i ćwiczeń umiejętności można weryfikować i doskonalić. W tym
obszarze żywszą aktywność wykazać musi kierownictwo służb ratowniczych i resortów,
którym specjalne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze podlegają. Szerzej, nie
tylko w wąskim specjalistycznym ujęciu, problemy postępowania w stanach rozmaitych
zagrożeń powinny być ujęte w programach kształcenia wszystkich służb ratowniczych.
Pilnej korekty wymagało kształcenie członków ochotniczych straży pożarnych, co zresztą
jest już czynione.
Wszelkie badania opinii społecznej prowadzone w rozmaitych sondażach wskazują
od lat najwyższą pozycję straży pożarnej. Tak wysoka ocena to nie kwestia przypadku,
nie jest tylko efektem zmian dokonujących się w formacji, ale chyba głównie skuteczności oddziaływań dydaktycznych. Wchodziliśmy w zupełnie nowe obszary działalności,
poznawaliśmy nowe środki działania. Należało możliwie szybko przysposobić liczną rzeszę strażaków do owych zmian. Powodzenie nie wzięło się z próżni, to nic innego, jak
funkcjonowanie sprawnego systemu edukacyjnego i praca ludzi związanych ze strażacką
oświatą. Musimy zrozumieć, że obok rozwiązań formalnoprawnych, budowania struktur
systemu obronnego i tworzenia formacji ratowniczych konieczne jest także podjęcie bardziej efektywnych zabiegów ku społecznej edukacji, a już na pewno objęcie nimi także
osób z dysfunkcjami, by mogły podjąć działania, zanim przybędzie pomoc z zewnątrz.
Umiejętności te oznaczają szansę przeżycia dla nich i dla ich bliskich.
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Bezpieczeństwo szeroko rozumiane jest sprawą ogólnoludzką. To dziedzina życia, która powinna być uznawana za nadrzędną – nad politycznymi podziałami i partykularnymi
interesami. Stan bezpieczeństwa jest także przejawem ogólnej kultury. Oddaje nasze poczucie odpowiedzialności za losy innych. Nie może to być niczyja dobra wola, ale społeczny imperatyw podjęcia odpowiednich działań ku powszechnemu bezpieczeństwu.
St. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki − strażak, pedagog, wykładowca, działacz społeczny,
harcerz. Były zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i komendanta wojewódzkiego PSP w Wałbrzychu. Autor bądź współautor około 300 publikacji i wydawnictw,
w tym podręczników i programów nauczania do kształcenia pożarniczego. Członek OSP Kościan.
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CZAS NA NOWE HORYZONTY
Wiesław B. Leśniakiewicz
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona blisko 30 lat temu, tworząc nowy wymiar bezpieczeństwa
pożarowego. Powstaje pytanie: czy dotychczasowa definicja
ochrony przeciwpożarowej, zawarta w art. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jest wystarczająca? W myśl ustawy ochrona przeciwpożarowa polega na
realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
3) prowadzenie działań ratowniczych.
Z powyższego wynika, że czynnikiem najważniejszym jest zapobieganie, a w następnej kolejności zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia. Cała konstrukcja przepisu odnosi się do reagowania, co
przekłada się na sposób przygotowywania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym
ochotniczych straży pożarnych.
Zmiany klimatyczne, jeśli nadal będą postępowały tak szybko, spowodują dodatkowe
zagrożenia, a skala i intensywność zagrożeń, z jakimi mieliśmy dotychczas do czynienia,
może być znacznie większa. Kiedy to nastąpi? Zapewne nie z dnia na dzień, ale sukcesywnie,
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co może być o tyle korzystne, o ile można tu w ogóle mówić o korzyściach, że sukcesywnie
możemy przystosowywać się do skuteczniejszego reagowania.
Ale działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej to już nie tylko obszar ratowniczy, ale również pomoc doraźna – humanitarna, świadczona zwłaszcza
w następstwie zdarzeń i kierowana do osób dotkniętych zdarzeniem masowym. Dlatego
wymagane jest uzupełnienie powyższego katalogu o przygotowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej do udzielani pomocy humanitarnej.

1. Prognozować zagrożenia
Skuteczne reagowanie na wszelkie zagrożenia, w tym klimatyczne, uwarunkowane jest systemem bezpieczeństwa, który musi być przygotowany wyprzedzająco. Prowadzenie działań
wyprzedzających wymaga zrozumienia między ekspertami zajmującymi się prognozowaniem
zagrożeń a decydentami politycznymi, i to na różnych poziomach decyzyjnych, jak również
decydentami branżowymi – sektorowymi w przedsiębiorstwach, korporacjach czy międzynarodowych koncernach.
Czy tak się dzieje, czy działania wyprzedzające są realizowane, czy środowiska polityczne
i nie tylko polityczne uwzględniają w swoich decyzjach wskazania eksperckie, czy raczej kierując się doraźnymi efektami, bagatelizują stawiane problemy, albo nie przywiązują do nich
należytej wagi? Przykłady można mnożyć – i to nie te tylko z zamierzchłej przeszłości. Ostatnie
miesiące, z wszechobecną pandemią COVID-19, która przyniosła nowe wyzwanie, dezorganizuje nasz współczesny świat. Nie byliśmy na to wystarczająco przygotowani. Czy jest to zatem
wystarczający wstrząs, by dokonała się zmiana naszego myślenia i postrzegania współczesnych
zagrożeń i ich skali? Czas pokaże, ale jestem raczej sceptycznie do tego nastawiony.
Pandemia, z którą przychodzi nam się mierzyć, nie jest jedyną, z którą miała do czynienia ludzkość na przestrzeni wieków. Wykazuje jednak dobitnie nasz brak dalekowzroczności.
Wydawać by się mogło, że współczesna technologia jest na tyle zaawansowana, że nic nas nie
może zaskoczyć i będziemy w stanie skutecznie zareagować. A jednak czegoś nie przewidzieliśmy, niewystarczająco przeanalizowaliśmy możliwości wystąpienia zagrożenia – w tym przypadku pandemii. Nasuwają się pytania. Co zawierają tomy planów zarzadzania kryzysowego,
analiz infrastruktury krytycznej i jej przygotowania? W jakim zakresie wykorzystano krajowy plan zarządzania kryzysowego, plany wojewódzkie, powiatowe czy gminne? Czy zawarte
w nich wskazówki zostały wykorzystane? Czy na przykład decyzja budowy na Stadionie Narodowym szpitala polowego wynikała z tych dokumentów, czy była podejmowana doraźnie?
To tylko mały przyczynek do głębszej analizy, która zapewne powinna mieć miejsce. Czy na
dzień dzisiejszy ktoś podjął próbę analizy innych zagrożeń, które mogą wystąpić równolegle
w czasie pandemii i jakie mogą mieć skutki? Od lat lekceważymy katastroficzne scenariusze
i zaniedbujemy plan.
Przedstawiając powyższe dywagacje, pragnę jedynie zwrócić uwagę na rzecz oczywistą,
jaką jest prognozowanie zagrożeń. Jak już wspomniałem, nie doceniane właściwie. Tymczasem to z prognozowania zagrożeń wynika odpowiednie przygotowanie do działań państwa,
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regionu czy określonej służby, inspekcji i podmiotów ochrony przeciwpożarowej. Prognozowanie zagrożeń jest elementem zarządzania kryzysowego, które zakłada cztery podstawowe
fazy: zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę.
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Łańcuch bezpieczeństwa
Prognozowanie stanowi część procesu zapobiegania. Dostępnych jest wiele publikacji
odnoszących się do prognozowania zagrożeń. Ta problematyka w jakimś zarysie została
również zawarta w tomach 1 i 2 „Analiz strategicznych Florian 2050”, na przykład w części
I tomu 1, zatytułowanej „Bezpieczeństwo – świat wokół nas”. Spojrzenie na zagrożenia,
z jakimi możemy mieć do czynienia, musi mieć szeroką perspektywę o podłożu eksperckim. Nasuwają się pytania: czy Związek powinien dysponować zespołem ekspertów, z kim
ma ten zespół współpracować i na czyją rzecz? Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP stanowi element systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Jesteśmy również częścią
systemu zarządzania kryzysowego. Związek reprezentuje wszystkie OSP w naszym kraju,
na każdym poziomie administracyjnym.
Związek jako reprezentant ma więc obowiązek wpływać na stanowienie OSP i strażaków ochotników. Aby skuteczne wpływać na procesy stanowienia i rozwoju OSP, powinien dysponować zapleczem eksperckim, które w oparciu o prognozowanie zagrożeń
powinno wskazywać kierunki rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Zespół ekspercki
to zarówno teoretycy zajmujący się bezpieczeństwem, jak i praktycy. Zespół ten powinien
pracować na rzecz Zarządu Głównego ZOSP RP, który ma prawo kreować rozwój ochrony przeciwpożarowej i opiniować rozwiązania prawne, które mogą mieć wpływ na OSP.
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Związek moim zdaniem ma również obowiązek przedstawiać swój pogląd w sprawach
OSP i ich członków. Ma on tę przewagę, że może działać ponad podziałami politycznymi
i przedkładać niezależne opinie.
Obecnie w naszych szeregach działa wielu członków, którzy mogą tworzyć taki zespół,
a w otoczeniu związku są również eksperci, których można zaprosić do współpracy. Prezentowane przez Związek postulaty należy konsekwentnie propagować. Jednym z pierwszych obszarów, jaki powinien zostać wypracowany przez Związek, wsparty wskazaniami zespołu eksperckiego, jest określenie roli ochotniczych straży pożarnych w systemie
ochrony ludności. W naszym kraju pokutuje bardzo zła praktyka, że w wielu dziedzinach
po zmianach rządu nie tylko odsuwa się w niebyt osoby z doświadczeniem, ale również
w niebyt idą już wypracowane plany i projekty. Taka sytuacja dotyczy również bezpieczeństwa. Koronnym przykładem są prace nad regulacją prawną w zakresie ochrony ludności. Kolejna ekipa próbuje podjąć ten temat – czas pokaże, z jakim skutkiem. Wyrażam
pogląd, że w kwestii przygotowywanych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony ludności, rozwoju systemu ratowniczego czy prac nad ustawami dotyczącymi OSP Związek
powinien być partnerem w ich opracowaniu.
Definicja ochrony przeciwpożarowej, która została zacytowana na wstępie i jak już
wspomniałem, odnosi się głównie do zapewnienia niezbędnych zasobów do prowadzenia
działań ratowniczych, związanych ze zwalczaniem i rozprzestrzenianiem pożarów, klęsk
żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, wymaga jednak szerszego spojrzenia. Przykłady z ostatnich dni, gdy OSP zostały zaangażowane do różnych czynności związanych
ze skutkami pandemii, przyniosły wiele pytań co do zakresu działań, sposobu przygotowania członków OSP i ich kwalifikacji. Osobnym problemem jest sposób kwalifikowania
tych działań przez komendy PSP. Bywały przypadki, że działania związane z pomocą dla
osób dotkniętych kwarantanną były kwalifikowane do działań gospodarczych, a to oznacza pozbawienie strażaka ochotnika ochrony przewidzianej prawem. Dlatego w strategii
Związku powinien znaleźć się postulat o rozszerzeniu zakresu zadań OSP o działalność
humanitarną, z określeniem niezbędnego przygotowania do tych działań jednostek OSP
oraz odpowiedniego wyszkolenia czynnych członków OSP, jak również zabezpieczenia
ich w ochrony osobiste i zagwarantowania im ochrony socjalnej. Podmiotem ochrony
ludności musi być Związek, który powinien zająć się szkoleniami członków OSP i personelu innych podmiotów społecznych realizujących zadania w zakresie pomocy humanitarnej. Warunkiem przyjęcia tego zadania jest finansowanie ich z budżetu państwa. Uważam, że Związek może podołać tym zadaniom przy systemowym podejściu do problemu.
Ogólnie rzecz biorąc, w zakres systemowego działania wchodzą: przygotowanie przepisów
prawa materialnego, opracowanie procedur postępowania, szkolenie osób funkcyjnych
i ich personelu, a także przygotowanie warunków zapewniających funkcjonowanie tych
podmiotów w czasie wystąpienia zagrożeń.
Domeną Państwowej Straży Pożarnej powinny być nadal szkolenia ratownicze strażaków ochotników. Kierownictwo PSP w ostatnich wystąpieniach wspomina o związanych
z tym problemach, wskazując na braki kadrowe i problemy organizacyjne. Związek powinien stać na stanowisku, że nieodpłatne szkolenie ratownicze członków OSP ma być nadal
obowiązkiem PSP. Postulaty zmiany w podejściu do szkoleń członków OSP mogą wskazy-
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wać, że możliwości szkoleniowe PSP są ograniczone i zapewne PSP nie zechce przejąć na
siebie zadań szkoleniowych personelu z zakresu pomocy humanitarnej. Dlatego Związek,
biorąc pod uwagę posiadaną bazę, pewne doświadczenie oraz możliwych do pozyskania
specjalistów (którzy już w działają w OSP i Związku), powinien być wiodący podmiotem
w organizacji i prowadzeniu szkoleń z działań humanitarnych. Na bazie szkoleń Związek może zbudować filar wsparcia finansowego zadań statutowych. Wymaga to pewnego
przystosowania zarządów wykonawczych samego Związku.
2. Ponad podziałami
Państwowa Straż Pożarna zawsze będzie wiodącym podmiotem w sprawach ochrony
przeciwpożarowej, organizacji systemu ratowniczego oraz ochrony ludności, co również
przekłada się na kształtowanie rozwoju jednostek OSP. Z doświadczenia jednak wiem, że
wszelkie formy władczego oddziaływania na ochotnicze straże pożarne i Związek nie były
akceptowane i nie przynosiły zamierzonego efektu. Przykładem tego typu działań z ostatnich lat była kwestia ubrań specjalnych, przypisanie do strażaków OSP granatowej, czarnej barwy z określonymi oznaczeniami (napis na plecach), a przeznaczenie koloru gold
dla jednostek PSP. Życie pokazało, że strażacy OSP kupują ubrania specjalne w kolorze
gold, a dominującym napisem jest „Straż”. To przykład drobny, ale wymowny.
Przykładem zamierzonego efektu współpracy PSP i struktur Związku OSP była ewaluacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 2010 r. w Komendzie Głównej PSP
przygotowaliśmy „Analizę potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Powstał kompleksowy raport
o stanie przygotowania OSP, dokonana została ocena kwalitatywna przygotowania do
działań ratowniczych jednostek systemu, która uwzględniła kluczowe zagadnienia mające
wpływ na przygotowanie operacyjne, w tym stan wyposażenia jednostek. Oceniono potencjał osobowy, spełnianie przez członków OSP wszystkich warunków umożliwiających
udział w działaniach ratowniczych (badania lekarskie, wyszkolenie). Wartością dodaną tej
analizy było zdefiniowanie najważniejszych zadań, które mają być realizowane przez systemowe jednostki OSP oraz ocena przygotowania w tym zakresie. Wskazano, że jednostki
OSP z KSRG mają realizować samodzielnie działania ratownicze z zakresu:
·· gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych,
·· ratownictwa technicznego, w szczególności ratownictwa w komunikacji drogowej,
·· udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – wymóg niezbędny, wynikający z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
·· minimalizowania zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi.
Ponadto przewidziano rozszerzenie wyżej wymienionych działań o:
·· usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych utrudniających niesienie pomocy poszkodowanym lub zagrożonym ludziom i zwierzętom,
·· udział w grupach poszukiwawczo-ratowniczych, zwłaszcza w zakresie wykorzystania
psów,
·· specjalistyczne działania wodno-nurkowe z wykorzystaniem łodzi ratunkowych.
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Mając na uwadze rozwój jednostek KSRG pod względem liczebności, przeprowadzono analizę rozmieszczenia jednostek OSP włączonych już do systemu. Przeanalizowano
również interwencje jednostek systemu za lata 2000-2009. Przyjęto założenie, że jednostka systemu w ciągu 15 min od momentu zgłoszenia do stanowiska kierowania PSP ma
podjąć działania ratownicze na miejscu zdarzenia. Oceniono również liczbę ludności,
w odniesieniu do której jednostki systemu nie są w stanie podjąć działań ratowniczych
w wymienionym czasie.
Wykonując szczegółową analizę tego parametru dla poszczególnych miejscowości,
oszacowano potrzeby w zakresie włączania kolejnych jednostek OSP do KSRG w rozbiciu
na województwa. Tak więc w odniesieniu do OSP określono w analizie, jak ma przebiegać
rozwój w zakresie jakościowym i liczebności jednostek ochotniczych w systemie. W konsekwencji tych działań nastąpiły zmiany w przepisach w sprawie szczegółowych zasad
organizacji KSRG oraz warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej
do systemu. Zmiany w przepisach miały między innymi na celu umożliwienie włączania
do KSRG jednostek, w przypadku których głównym kryterium był czas dotarcia do osób
poszkodowanych. Nakreślono dwa poziomy rozwoju sieci: podstawowy i specjalistyczne.
Przyjęto również założenie cyklicznej oceny przyjętych zamierzeń i ustalanie obszarów
wymagających nakładów finansowych. Realizacja tych wszystkich zamierzeń nie byłaby
możliwa bez wsparcia struktur Związku i bez jego zaangażowania w proces doposażania jednostek oraz tworzenie klimatu do wdrożenia nowych rozwiązań. Na zakończenie
każdego roku na wspólnym spotkaniu aktywu Związku OSP i kierownictwa PSP podsumowywano efekty, wskazując zadania na kolejny rok. Ten wymiar współpracy trwał do
końca 2015 r.
Mam nadzieję, że czas braku współpracy między ZG ZOSP RP i KG PSP, jaki miał
miejsce w latach 2016-2019, bezpowrotnie minął. To nie był dobry czas dla budowania relacji i osiągania celów strategicznych. Trudno mi wskazać, jakie osiągnięto w tym okresie
cele, które miały wpływ na rozwój systemu ratowniczego. Można było natomiast dostrzec
pewną marginalizację zaangażowania strażaków ochotników w działania, co było zauważalne m.in. w wypowiedziach ówczesnego rzecznika prasowego komendanta głównego
PSP, który komentując działania ratownicze prowadzone w kraju, z premedytacją je pomijał. Podkreślić jednak należy, że większość komendantów miejskich i powiatowych PSP,
rozumiejąc potrzebę tworzenia właściwego klimatu między strukturami ochotniczymi
i PSP, umiejętnie utrzymywała partnerskie relacje.
Aby uzyskiwać efekt synergii w rozwoju ochrony przeciwpożarowej, systemu ratowniczego i ochrony ludności, niezbędne jest budowanie takich właśnie relacji między strukturami PSP i Związkiem OSP na każdym szczeblu. Związek, reprezentując OSP, ma prawo
wpływać na rozwój OSP i ich umocowanie w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także
uczestniczyć nie jako bierny obserwator, ale partner w podejmowaniu kluczowych decyzji
odnoszących się do jednostek OSP i systemu, w którym uczestniczą. Związek ma ponadto obowiązek budowania właściwych relacji ze strukturami PSP, szanując wiodącą rolę
Państwowej Straży Pożarnej w kreowaniu wizji rozwoju systemu ratowniczego i ochrony ludności. Kiedy miałem możliwość wraz z zespołem kierowniczym PSP budować
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system ratowniczy, ochrony ludności i prewencji, bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy
do budowania partnerskich relacji ze społecznymi i zawodowymi podmiotami ratowniczymi: Związkiem OSP, Górskim i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
ratownictwem wodnym, ratownictwem górniczym oraz innym podmiotami i organizacjami
zajmującymi się bezpieczeństwem. Ta relacja miała znaczący wpływ na podejmowane decyzje
związane z tworzeniem komplementarnego systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Wyrażam
pogląd na bazie własnych doświadczeń, że poszanowanie niezależności organizacji społecznych, uwzględnianie w drodze dialogu postulatów, a nawet konstruktywnej krytyki winno
przyświecać nie tylko kierownictwu PSP, ale wszelkim gremiom decyzyjnym. Partnerskie relacje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i struktur Państwowej Straży Pożarnej na
każdym poziomie organizacyjnym to jedna z ważniejszych wspólnych powinności.
Wszelkie działania związane z tworzeniem systemów ratowniczych i poprawą ich funkcjonowania nastawione są na ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych oraz ograniczenie strat materialnych. Tym podyktowane są wskaźniki, mierniki do
oceny efektywności wdrażanych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Jednym
ze wskaźników operacyjnych jest czas dotarcia przez jednostki ochrony straży pożarnej
do osób oczekujących pomocy ratowniczej. W warunkach Polski określono ten czas na
„do 15 min”. Obecnie do ponad 90% zdarzeń jednostki docierają w wyznaczonym czasie.
Mimo tak dobrych wyników operacyjnych od kilku lat liczba ofiar śmiertelnych nie spada – wynosi ponad 500 (w 2019 r. 526 osób zginęło w pożarach). Blisko 80% osób ginie
w pożarach mieszkań. Ma na to wpływ wiele czynników.
Aby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych, trzeba wdrożyć oddziaływanie prewencyjne, a kluczowym czynnikiem rozwiązania problemów w obiektach mieszkaniowych jest
zwiększenie świadomości zagrożeń i upowszechnienie rozwiązań służących do wczesnego
wykrywania pożarów. Na efekty nie trzeba będzie zbyt długo czekać. Przykładem tego
mogą być akcje związane z zagrożeniem tlenkiem węgla, które z powodzeniem realizowaliśmy. W ciągu 4 lat systemowego oddziaływania zasadniczo zmniejszyła się liczba ofiar
śmiertelnych czadu. Przed rozpoczęciem akcji rokrocznie odnotowywano ponad 100 ofiar
śmiertelnych. W ostatnich latach statystyki pokazują nadal 40-50 spowodowanych nim
zgonów, ale spadek jest zauważalny. Związek OSP musi aktywnie włączyć się w szeroko
pojętą prewencję społeczną. Winien on być ważnym kreatorem akcji prewencyjnych.
Ta forma działalności nie tylko będzie miała wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa, co
jest najistotniejsze, ale także może przynieść realne korzyści w odbiorze społecznym roli
i znaczenia Związku. Tego typu działania nie wymagają znaczących nakładów finansowych, a jedynie kreatywności w propagowaniu akcji i inicjatyw. Sprzymierzeńców, którzy
finansowo mogą wspierać inicjowane akcje, można szukać w instytucjach ubezpieczeniowych, ale również w miękkich projektach finansowanych z funduszy europejskich. To jedno z ważniejszych zadań, jakie moim zdaniem powinien realizować Związek.
Polska straż pożarna, w tym OSP, skorzystała z możliwości rozwoju, które stworzyła
nam przynależność do Unii Europejskiej. OSP funkcjonuje przy niewielkim wsparciu finansowym z budżetu państwa, a główne koszty funkcjonowania OSP ponosi samorząd
gminny i ten sposób finansowania nadal powinien dominować. W kolejnych perspektywach finansowania Unii Europejskiej Związek musi zwiększyć aktywność w pozyskiwaniu
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środków na działalność związaną ze szkoleniami, prewencją społeczną, ale i dosprzętowieniem OSP.
Jednostki OSP są i mają być wsparciem lokalnej społeczności. To najlepsza formuła zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przy stosunkowo niewielkich kosztach, jakie ponosi
państwo. W wielu samorządach, ale nie tylko, trwa nieustająca dyskusja co do liczby jednostek,
jaka powinna działać na terenie gminy. Z reguły podnoszona jest kwestia zbyt dużej ich liczby.
Wysiłki należy nakierować raczej nie na ograniczenie liczby jednostek, a propagowanie idei
wolontariatu ratowniczego i aktywizację młodych ludzi do działalności w OSP. Na utrzymanie
aktywności jednostek będą wpływały czynniki demograficzne. Administracyjne ograniczanie
ich liczby jest szkodliwym zamiarem, czemu Związek powinien aktywnie się przeciwstawiać.
Dalszą rolą Związku jest propagowanie rozwoju i aktywizowanie młodych ludzi do zaangażowania w rozwój i utrzymanie OSP, poczynając od młodzieżowych drużyn pożarniczych. W zadaniach, jakie ma sobie stawiać Związek na kolejne lata, wśród pierwszoplanowych powinna
być praca na rzecz młodzieżowych i dziecięcych drużyn.
Zakończenie
Stulecie Związku OSP na ziemiach polskich to bogaty bagaż doświadczeń. Jest on w sferze zainteresowań wielu państw europejskich i krajów spoza naszego kontynentu, które rozpoczynają tworzenie wolontariatu ochotniczego. Związek musi zwiększyć swoją aktywność
na arenie międzynarodowej, m.in. realizując projekty tworzenia organizacji ratowniczych
w państwach, które na taką pomoc liczą. W szeregach Związku jest wiele osób, których
wiedza i doświadczenie są bezcenne i możliwe do wykorzystania. Związek nadal powinien
aktywnie uczestniczyć w działaniach międzynarodowych organizacji skupiających straże
pożarne oraz w budowaniu relacji dwustronnych z organizacjami ratowniczymi państw
sąsiadujących. Aktywność Związku OSP powinna rozciągać się również na Unię Europejską. Jeszcze raz zaznaczę, nawiązując do artykułu z tomu 2 „Analiz strategicznych Florian
2050” – należy rozważyć udział OSP w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności poprzez
stworzenie ich samodzielnych modułów lub jako uzupełnienie do modułów PSP w oparciu
o potencjał OSP gminy czy powiatu. Moduł powinien być zbudowany na obszarze województwa. To zadanie dla oddziałów wojewódzkich Związku we współpracy z PSP i samorządem wojewódzkim. ZOSP RP winien być kreatorem wzmocnienia roli OSP w systemie
ochrony ludności nie tylko w kraju, ale i w Europie. Potencjał, jakim już dysponują ochotnicy, daje szansę na realizację tego zadania i włączenie podmiotów ochotniczych do europejskiego systemu reagowania. Już kilkakrotnie, reprezentując Związek, przy współpracy
z lokalnymi działaczami organizowałem udział jednostek OSP w ćwiczeniach na Ukrainie
oraz na jednym z największych poligonów strażackich na Białorusi. Ćwiczenia te odbywały
się w ramach wykorzystania Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Należy zaznaczyć, że jednostki OSP chętnie uczestniczą w międzynarodowych ćwiczeniach również poza
granicami kraju, a przygotowanie i zaangażowanie ochotników było bardzo dobrze oceniane i zasługuje na uznanie. Udział w ćwiczeniach międzynarodowych ochotników to ważna
forma aktywności Związku, którą należy rozwijać. Aktywność Związku powinna zaznaczać
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się również w roli partnera w międzynarodowych projektach finansowanych przez Dyrekcję
Generalną Komisji Europejskiej do Spraw Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności.
Przez wiele lat Związek OSP swoje możliwości finansowe budował na dotacji z budżetu
państwa oraz na środkach z firm ubezpieczeniowych, które przeznaczane były na rozwój OSP.
Te środki były racjonalnie wydatkowane i przynosiły wymierne korzyści, dając możliwości
finansowania wielu zadań statutowych Związku. Obecnie, aby sprostać realizacji tych zadań
i utrzymać personel, zmuszony jest do pozyskiwania funduszy z innych źródeł. Podstawową
formą jest nadal działalność handlowa, którą od lat prowadzi. Dziś to główny filar finansowy
Związku, wspierany przez Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.
W latach prosperity znacząco rozbudowana została struktura zajmująca się działalnością handlową, która przynosiła pokaźne korzyści finansowe przeznaczane na działalność
statutową. Dzień dzisiejszy, po ograniczeniach finansowania Związku, spowodował znaczący spadek obrotów, a w konsekwencji zachwiał strukturami wykonawczymi. Zbudowany przez lata potencjał stał się nieefektywny, a w dobie konkurencji na rynku dostaw
sprzętu i w dobie pandemii ten stan może się pogłębić, jeśli nie zostanie zastosowany
nowy model działalności handlowej, oparty na dystrybucji towarów z wykorzystaniem
narzędzi internetowych wspierających sprzedaż (e-commerce). Tego typu narzędzia pomagają docierać do klientów niezależnie od tego, gdzie się znajdują, a także pozwalają
na skalowanie działań. Bez nowoczesnego zarządzania nastąpi dalsze uwstecznianie działalności handlowej i ograniczanie rynku zbytu, a w konsekwencji jego utrata, bo konkurencja wykorzysta tę słabość. Działalności handlowej nie da się budować tylko na sentymencie i przynależności OSP do struktur Związku. Ten filar finansowania nadal musi być
utrzymany, ale znacząco unowocześniony.
Szukając możliwości finansowych, rozważyć należy włączenie się części gospodarczej
Związku do działalności usługowej na rzecz OSP. Paleta usług, jakie może zaoferować
Związek, jest szeroka, wystarczy sprawdzić oczekiwania zarządów OSP czy też gmin, które
ciężar finansowania usług dla jednostek OSP ponoszą. Rozliczne zadania, które realizuje Związek na rzecz OSP – propagowania bezpieczeństwa, rozwoju MDP i wielu innych
przedsięwzięć – wymaga zabezpieczenia określonych środków. Związek musi dążyć do odzyskania funduszy z zakładów ubezpieczeń, które są obowiązane przekazywać 10% sumy
wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione
potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. Jak wynika
z mojego doświadczenia, efektywność celów strategicznych – rozwojowych zadań, które
realizuje się na rzecz OSP, była znacznie większa, gdy Związek dysponował 50% środków,
o których mowa. Polityczną decyzję o przekazaniu od lipca 2017 r. całości środków z firm
ubezpieczeniowych do dyspozycji komendanta głównego PSP odbierać należy jako próbę
osłabienia znaczenia Związku, wprowadzenia pewnej formy władczego oddziaływania na
OSP i uzyskania korzyści politycznych przez sprawujących władzę. Do czasu przywrócenia dystrybucji tych środków przez struktury Związku należy dążyć, aby obywała się ona
w konsultacji ze strukturami Związku i miała otwarty, transparentny charakter.
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Przed nami rok jubileuszy związanych ze 100-leciem Związku OSP RP oraz 30-leciem
przyjęcia przez Sejm RP ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej.
Każdy jubileusz to nie tylko czas świętowania, ale również czas refleksji, podsumowań
i wyznaczenia nowych horyzontów. Oby te horyzonty nie były przysłonięte sporami o doraźne korzyści, ale tworzyły zachętę do włączania się kolejnych pokoleń w ruch strażacki
i zachęcały do dalszej aktywności społecznej.
Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W latach 2008-2015 był komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Dziekan Klubu Generałów Państwowej
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

173

X.

W jedności siła – współpraca
strażaków zawodowych
i ochotników
Andrzej Bartkowiak
Kiedy Bolesław Chomicz, twórca nowoczesnej ochrony
przeciwpożarowej, jednoczył ruchy strażackie po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, czynił to pod hasłem „W jedności
siła”. Choć kontekst historyczny mamy zgoła inny, myśl ta nie
straciła na aktualności. Tylko razem – my ochotnicy i my zawodowcy – jesteśmy silni i możemy zdziałać wiele dla dobra wspólnego – bezpieczeństwa. Konsolidacja potencjału ratowniczego
ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej
jest fundamentem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
Widzimy to zwłaszcza w obliczu pandemii. Walka z tym
niespotykanym dla naszego pokolenia zagrożeniem wymaga wspólnego frontu, jednoczenia sił w myśl zasady: wszystkie ręce na pokład. Na apel o pomoc ochotnicy odpowiedzieli
bez wahania. Od początku pandemii niosą pomoc w swych lokalnych społecznościach,
pokazując w praktyce, czym jest solidarność międzyludzka i idea społeczeństwa obywatelskiego. Rzecz jasna nie zaprzestali wykonywania swojej dotychczasowej pracy – ratują
poszkodowanych w pożarach, wypadkach, po huraganach, powodziach... Coraz częściej
angażują się w inicjatywy prewencji społecznej, rozumiejąc doskonale, że od edukacji
najmłodszych i ich rodzin zaczyna się bezpieczeństwo. Dlatego też rozwijanie prewencji
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społecznej powinno stać się naszym wspólnym zadaniem. Wiemy przecież, że najlepiej
zapobiegać, a świadomość niebezpieczeństw, wiedza, jak im przeciwdziałać i jak sobie pomóc w czasie zagrożenia, zaprocentuje mniejszymi stratami w ludziach, mieniu i środowisku. Wreszcie ochotnicy z powodzeniem pełnią funkcję integratora lokalnej społeczności
– aktywizują dzieci i młodzież, organizują przedsięwzięcia kulturalne.
Choć zabrzmi to jak truizm, trzeba przyznać, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co
nas czeka. Bywa, że nasze plany musimy diametralnie zmienić. Dobitnie pokazała to pandemia. Uzmysławiają nam to także ostatnie lata, kiedy obserwujemy gwałtowne zmiany
pogodowe, niosące nowe zagrożenia i wyzwania dla naszych służb. Musimy na nie odpowiadać na bieżąco, szkoląc się, inwestując w sprzęt, zmieniając procedury, metody działania i organizację służby. Co więc możemy zrobić, by uczynić przyszłość bezpieczniejszą,
mając świadomość jej nieprzewidywalnej natury?
Dla mnie – jako osoby odpowiedzialnej za organizację ochrony przeciwpożarowej
w kraju, której immanentną częścią są ochotnicze straże pożarne – ważne jest, aby myśląc o przyszłości, uporządkować teraźniejszość. Identyfikacja naszych mocnych i słabych
stron to dobry punkt wyjścia do zmiany na lepsze. Istotną kwestią jest na pewno prawo.
Tworzy ono podwaliny do organizacji pracy naszych służb. Definiuje nie tylko zadania,
ale i zakres odpowiedzialności, rzutuje też na kształt współpracy oraz podział kompetencji
między ochotnikami i zawodowcami.
Od utworzenia Państwowej Straży Pożarnej minęło prawie 30 lat. W tym czasie powstały
specjalizacje ratownicze, ewoluował krajowy system ratowniczo-gaśniczy i model współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, pojawiły się nowe zagrożenia, zmienił się sprzęt ratowniczy. Słowem rozwinęła się Państwowa Straż Pożarna, a w ślad za nią OSP. Tymczasem
prawo nie dogoniło rzeczywistości. Żadna z licznych ustaw normujących funkcjonowanie
systemu bezpieczeństwa nie czyni tego kompleksowo, a jedynie porządkuje jego pewne segmenty. Nie doczekaliśmy się aktów prawnych, które sprzyjałyby budowaniu powszechnego
systemu ochrony ludności, a także ratownictwa, których częścią są przecież ochotnicze straże pożarne. Dlatego dobrym krokiem jest przygotowanie projektów ustaw o powszechnym
systemie ochrony ludności, o krajowym systemie ratowniczym, o ochotniczych strażach pożarnych. To rzecz jasna ich robocze nazwy, które określają zakres definiowanych obszarów.
Mówiąc w skrócie, pierwsza z ustaw stanowiłaby swego rodzaju nadbudowę nad istniejącymi systemami ratowniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem KSRG. Druga łączyłaby
dotychczasowe regulacje, zawarte głównie w rozporządzeniu o KSRG, z przepisami ustawy
m.in. o zarządzaniu kryzysowym. Trzecia powinna zawierać nowe uregulowania dotyczące
tej części ochotniczych straży i jej członków, która uczestniczy bezpośrednio w działaniach
ratowniczych oraz innych czynnościach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Doceniając
umiejętności naszych koleżanek i kolegów z OSP, powinniśmy zmierzać w kierunku nadania ochotnikom większych praw, jednak zakładając, że zwiększeniu uprawnień towarzyszy
zwiększanie obowiązków i odpowiedzialności.
Przygotowanie i wdrożenie takiego pakietu ustaw to bardzo duże wyzwanie. Wierzę
jednak, że uda się je przeprowadzić. Mamy wiedzę, wsparcie merytoryczne środowiska
akademickiego, specjalistów w zespole powołanym przez komendanta głównego PSP,
a także, co istotne – wolę polityczną obozu rządzącego.
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Równie ważne, jak logiczne i sprawcze prawo są kadry, a w szczególności ich profesjonalne przygotowanie. Mamy świadomość, że nie przynależność do OSP lub zatrudnienie
w PSP czyni ratownika profesjonalistą, lecz adekwatny do potrzeb i czasów system szkolenia oraz doskonalenia zawodowego. Dlatego równolegle nad zmianami prawnymi trzeba pochylić się nad modyfikacją sposobu przygotowywania kadr. Obecnie za szkolenie
druhów OSP są odpowiedzialne komendy powiatowe i miejskie PSP. To duże obciążenie
dla nich, zwłaszcza gdy nie mają w swoich strukturach komórek ds. szkolenia, a w dodatku takie nauczanie jest realizowane w dniach wolnych od służby. Planujemy więc, aby
szkolenia te scentralizować w ramach województw, z włączeniem do nich jednostek samorządu terytorialnego. Dążymy do rozwiązania, które umożliwi przeprowadzenie szkoleń z uwzględnieniem kadry dydaktycznej spoza komend powiatowych/miejskich PSP.
Za zmianą organizacyjną pójdzie rzecz jasna zmiana jakościowa. Celem jest usprawnienie
i unowocześnienie systemu szkolenia oraz doskonalenia druhów OSP. Chcemy, by był on
po prostu bardziej efektywny.
Choć w mojej opinii ochotnicze straże pożarne poczyniły skok cywilizacyjny, jeśli
chodzi o wyposażenie, to zdaję sobie sprawę z istniejących nadal potrzeb w tym zakresie. Dlatego chcę zapewnić, że naszym dążeniem jest dalsze wspieranie ochotników, tak
finansowe, jak i organizacyjne, w uzupełnianiu wyposażenia. Temu celowi służy system
różnych dotacji, program modernizacji służb, a także rozwiązania prawne. Dzięki tym
ostatnim jednostki ochrony przeciwpożarowej mają możliwość wprowadzania do użytkowania używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Wymogiem
dopuszczenia takich samochodów do użytkowania jest uzyskanie pozytywnej opinii technicznej, którą wydaje Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB. To bardzo ważna sprawa, mówimy o dużej liczbie aut,
które mogą zostać wykorzystane do ratowania ludzi.
Nawiązując do wspomnianego przesłania „W jedności siła”, dodam, że szczególnie ta
jedność powinna przejawiać się we współpracy strażaków zawodowych i ochotników przy
działaniach ratowniczo-gaśniczych. To tam znajdujemy istotę naszego powołania – pomoc drugiemu człowiekowi. W lokalnych społecznościach strażacy angażują się z potrzeby serca, często po godzinach zawodowcy wspierają działania ochotników. A ci mający
doświadczenia w pracy społecznej zasilają szeregi zawodowców. Nie ma lepszej drogi
do wymiany wiedzy i doświadczenia niż oddolna wola współpracy. Nam – urzędom na
szczeblu centralnym – pozostaje wspieranie takich inicjatyw i tworzenie warunków finansowo-organizacyjnych do umacniania i rozwoju współdziałania. Doskonale zdajemy
sobie bowiem sprawę, że gdyby nie społeczna praca wielu druhen i druhów, nie moglibyśmy zapewnić obywatelom bezpieczeństwa na obecnym poziomie. Dlatego też widzimy
potrzebę stworzenia rozwiązań zatrzymujących młodzież w OSP. Będzie to jedno z największych wyzwań przy problemach demograficznych i migracji młodych ludzi do dużych ośrodków.
Nadbryg. Andrzej Bartkowiak − komendant główny Państwowej Straży Pożarnej,
szef Obrony Cywilnej Kraju.
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CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE
Andrzej Brachmański
Jest takie polskie powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Sadzę, że jak ulał
pasuje do polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej. Gdy powiecie politykowi, a to
do nich należy głos decydujący, iż polski system ochrony przeciwpożarowej jest najlepszy
w Europie, to się zdziwi, a potem zaprzeczy i powie, że przecież Niemcy, że Francuzi...
Właściwie powinienem napisać „był”, bo gołym okiem widać, że system jest krok po
kroku demontowany. A skoro tak się dzieje to trzeba zastanowić się, co dalej.
1. Jaka przyszłość Związku i OSP?
Pytanie jest powszechnie znane: czy Związek jest potrzebny strażakom ochotnikom?
Coraz więcej strażaków ma z tą odpowiedzią kłopot. Dlaczego? Trzeba by zrobić porządne
badania, ale intuicyjnie odpowiadam, że ulegli złudnemu przekonaniu, iż samemu wszystko
można załatwić „lepiej”, że w dobie Internetu „sami wszystko ogarniemy”. Mówiąc prościej,
przez ostatnie lata Związek wykonał tyle dobrej roboty, że wielu ochotnikom wydaje się, iż
manna sama z nieba spada.
Zaabsorbowani sprawami organizacyjnymi – nowymi samochodami, kolejnymi środkami unijnymi, programami – gdzieś zostawiliśmy najważniejsze zadanie Związku: tworzenie
więzi społecznych. W tym względzie cofnęliśmy się do czasów sprzed Józefa Tuliszkowskiego.
Gdy tworzył on polskie pożarnictwo, zwracał uwagę na to, że jeden Związek ma przede
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wszystkim łączyć ludzi, ma ich organizować i uczyć „bycia z sobą”. W Małopolsce czy
na Podkarpaciu te więzi społeczne ciągle jeszcze są pewnie ważne. Tu, gdzie mieszkam,
na Ziemiach Zachodnich, to ciągle jeszcze tkanka świeża i niezbyt mocna. Smutna konstatacja, ale na poparcie tej tezy mam dwa dowody. Mimo że cieszymy się ogromnym
poparciem społecznym, mieliśmy poważne kłopoty, aby zebrać 100 tys. podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy o dodatkach dla strażaków ochotników. Zebraliśmy, ale
akcja szła opornie. To dowód na to, że świadomość wspólnej sprawy, zwłaszcza wśród
młodych strażaków, nie jest najwyższa. Drugi dowód – choć cieszymy się wspomnianym
poparciem, efekty zbiórki 1% z podatków są delikatnie mówiąc mizerne. Wiele straży woli
poczekać na dotację od marszałka, burmistrza czy PSP, niż wzorem swoich poprzedników
ruszyć od domu do domu. Rozleniwiliśmy się i są tego efekty...
Łączenie ludzi to coś więcej niż jednolity mundur i odznaczenia... Ten aspekt został
przez nas w ostatnich latach odłożony na bok, no bo przecież skoro jesteśmy w jednym
Związku, to jesteśmy razem. Zresztą nie było takiej potrzeby. Związek pod parasolem
państwa wydawał się niczym niezagrożony. Mieliśmy też doskonałe instrumenty, przede
wszystkim w postaci pieniędzy. I całe szczęście, bo przez ostatnie ćwierć wieku trafialiśmy
raczej na mądrych ministrów spraw wewnętrznych i komendantów głównych PSP, którzy
zdawali sobie sprawę, jak cenną rzeczą dla bezpieczeństwa jest jednolita i dobrze zorganizowana formacja ochotnicza. Niestety, co widać na przykładzie ostatnich lat, szczęście to
się od nas odwróciło...
Czego możemy więc spodziewać się w najbliższych latach, przy dość oczywistym założeniu, że władza w Polsce nie zmieni się jeszcze przez jakiś czas? Po pierwsze kurczenia
się Związku. Wiele OSP, zwłaszcza tych kierowanych przez młodszych wiekiem strażaków,
uzna, iż Związek jest im niepotrzebny i z niego wystąpi. Prorokuję, ergo wróżę z fusów, iż
będzie to jakieś 40-50% OSP. To spowoduje, że działacze, którzy przez wiele lat obrośli już
w piórka, albo zrezygnują i dopuszczą młodych, albo przeorganizują swoją pracę. Związku
to nie wzmocni, ale pozwoli mu chociaż przetrwać najgorsze lata. Co więc będzie podstawą działania? Moim zdaniem dostarczanie wiedzy pożarniczej – to, co było domeną
Tuliszkowskiego − oraz tworzenie więzi między strażami. W każdym razie zakładam, że
Związek jest w stanie, nawet w szczątkowej formie, przetrwać trudne czasy i jak po okresie
stalinizmu odbudować swoje znaczenie. Bo że jednolita organizacja jest o wiele sprawniejsza niż rozproszona, nie mam żadnych wątpliwości. Znamy opowieść o łatwości złamania
jednej gałązki i trudności złamania całej ich wiązki.
Wiem, że wielu druhów z mego otoczenia uważa mnie za pesymistę, ale obserwowany w ostatnich latach wzrost populizmu i uznawanie się każdego za autorytet, a także
odrzucanie doświadczeń poprzednich pokoleń wskazuje, że ta droga jest całkiem realna.
A potem znów nastąpi proces jednoczenia, bowiem... w przekazie o łamaniu gałązek tkwi
mocna życiowa prawda. Inna wersja to „usamorządowienie” Związku, czyli OSP przechodzi całkowicie na finansowanie przez samorząd. Nie tylko na szczeblu podstawowym
– powiat finansuje zarząd powiatowy, województwo wojewódzki, a na szczeblu centralnym Związek jest czymś na kształt organizacji wspólnotowej, jak Związek Powiatów czy
Związek Miast Polskich. W tym wariancie w każdej gminie pozostaje jedna OSP. Finansowaniu większej liczby jednostek gminy nie podołają. W najmniejszych gminach OSP
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znikną w ogóle lub nastąpi ich uwstecznienie. Sęk w tym, że w czasie, gdy nie istnieją odrębne formacje obrony cywilnej, jednostki OSP są gminom po prostu potrzebne. Dlatego
te bogate będą utrzymywać przynajmniej jedną jednostkę, biedne zaś będą ograniczały
ich funkcjonowanie aż do zaniku. Taki model jest wysoce prawdopodobny. Pokazują to
przykłady z małych gmin Saksonii i Brandenburgii1, gdzie utrzymuje się tylko jedną straż
ochotniczą, a chętni do pożarniczego działania po prostu dojeżdżają na zajęcia z sąsiednich wiosek. I to w bogatych Niemczech! W dobie powszechności samochodów i elektronicznego powiadamiania taki model wydaje się bardzo prawdopodobny.
Powstaje jednak pytanie: co z utrzymywania struktur związkowych miałyby mieć powiaty? Otóż ostatnia epidemia ASF wśród dzików i świń oraz pandemia koronawirusa
pokazały starostom, że nie mają żadnych sił i środków do zarządzania kryzysowego. W tej
sytuacji możliwość uruchomienia OSP niezależnie od PSP jest perspektywą kuszącą,
choć wymagającą zmian ustawowych. Starostowie będą na to nalegali, gdyż nie ulega dla
mnie wątpliwości, że lada moment PSP zostanie wyłączona z powiatowych struktur służb
i uwolniona nawet z tego mocno fikcyjnego nadzoru starosty. W tym wariancie jednak
powiatowa struktura Związku byłaby ciałem zarządzającym starosty, w składzie etatowego
komendanta powiatowego i naczelników jednostek, a więc raczej pochodzących nie z wyboru bezpośredniego. Jest to jednak wariant dla mnie nazbyt optymistyczny.
2. Jaki model ochrony przeciwpożarowej?
Używamy słowa „ochrona przeciwpożarowa”, ale tak naprawdę w dzisiejszym modelu jednostki straży pożarnej, tej zawodowej i tej ochotniczej, to jednocześnie ochrona
przeciwpożarowa, służba ratownictwa technicznego i obrona cywilna. Ten model przez
ostatnie lata się sprawdził i nie sądzę, by miał być zmieniany. Raczej rozbudowywany,
zwłaszcza w kierunku obrony cywilnej. Epidemia koronawirusa pokazała, że gminy nie
dysponują żadną siłą, która mogłaby wykonać zadania wynikające z długiego kryzysu.
Dzisiaj jedyna ich siła to najczęściej jeden urzędnik obrony cywilnej, z reguły emerytowany wojskowy, który przewraca papiery, kreśli kryzysowe scenariusze, a jak przyjdzie co do
czego, to nawet jeśli są dobre (a z reguły nie są), to i tak nie ma kto ich zrealizować.
Epidemia w Polsce trwa. Jak długo jeszcze, tego nie sposób ocenić. W naszym obszarze
przywróci znaczenie obronie cywilnej, a jej częścią składową zostaną OSP. Powstaje pytanie, na które dziś nie potrafię odpowiedzieć: czy z w związku tym przynależność do części
„cywilnej” OSP nie będzie na przykład obowiązkowa, tak jak było to jeszcze w latach 50.,
gdy na wsiach istniały obowiązkowe drużyny przeciwpożarowe? Czy teraz nie powstaną

1

Inną rzeczą jest, czy wymogi sprzętowe dla jednostek KSRG są dziś dobrze przemyślane. Czy naprawdę w każdej jednostce KSRG potrzebny jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy (nie mówiąc o ciężkim)? Dziś lekkie
samochody w wielu wypadkach z powodzeniem wystarczają, tym bardziej że możliwości dobrze wyposażonego
lekkiego samochodu dorównują prawie możliwościom średniego z czasów, gdy ustanawiano normy. W kontekście statystyk mówiących, że ponad połowa wyjazdów dotyczy zdarzeń innych niż pożary, naturalne jest pytanie,
czy do każdego wypadku drogowego czy przysłowiowego zdjęcia kota musi jechać średni samochód...
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obowiązkowe drużyny OC? Pytań jest wiele i rozwiązania mogą iść w różnych kierunkach. Jakie w takim razie rozwiązania powinien forsować nasz Związek?
Związek musi przede wszystkim nabrać cech nie tylko stowarzyszenia, ale również
związku zawodowego. Oznacza to, że musi zacząć głośno mówić o tym, o czym już dyskutuje się „po garażach”. Część strażackiej braci – naczelnicy, kierowcy, gospodarze remiz
powinna otrzymywać ozusowane wynagrodzenie. Do tej pory broniliśmy się przed tym,
bo wciąż chcieliśmy utrzymać piękną ideę samarytańskiej służby, ale wydaje się to już nie
do obrony. Osobiście nad tym boleję, ale tak jest. Próba wprowadzenia pewnych przywilejów dla strażaków została podjęta też w Sejmie RP i upadła. Nie wykorzystaliśmy tego,
więcej – daliśmy sobie narzucić narracje, że chcemy przywilejów dla ochotników. A to
nie tak... Zapłata kierowcy nie tylko za akcję, ale i za gotowość to nie przywilej, ale wynagrodzenie za jego pracę przy sprzęcie. Zapłata dla naczelnika za pełnioną funkcję to nie
przywilej i dodatkowy zarobek, ale zapłata za czas, który poświęca, by Polacy mogli czuć
się bezpiecznej. Mimo że cieszymy się najwyższym zaufaniem rodaków, nie potrafimy do
nich dotrzeć z przekazem, że to zaufanie musi kosztować. Musi kosztować w pieniądzu,
w wyższej emeryturze itp. Skoro górnicy mogą otrzymywać – i słusznie – wyższe emerytury za ryzykowanie życiem, to dlaczego jakiejś formy dodatku do emerytury w zależności
od lat czynnego działania w zespole wyjazdowym nie mieliby mieć strażacy? To wymaga
jednak od działaczy związkowych przeorientowania w myśleniu – działamy nie tylko do
wewnątrz, ale i na zewnątrz. Świetne notowania w społeczeństwie uśpiły naszą czujność.
A jest z kogo brać przykład – ze strażaków zawodowych.
Ważne są również struktury. Należy nasze jednostki jeszcze bardziej związać z samorządem. Z żalem konstatuję, że w ostatnich latach nowy garnitur wójtów i burmistrzów czuje się
mniej związany z OSP, niż bywało kiedyś. Ale mimo to z uporem maniaka twierdzę, że szansą
dla nas jest uczynienie jednostek OSP gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Pisałem już
o tym powyżej w kontekście obrony cywilnej. W tym miejscu jednak powtórzę: gminy potrzebują siły zdolnej reagować nie na prośbę, a na polecenie wójta czy burmistrza, w różnych sytuacjach kryzysowych. Siły, która na polecenie włodarza gminy mogłaby być zmilitaryzowana.
Oczywiście wymaga to wielu zmian ustawowych, ale skoro mówimy, jak wyobrażamy sobie
model OSP za lat kilkanaście, to właśnie tak. Jako wielostronną służbę kryzysową w dyspozycji
samorządu, w której jest część stricte pożarnicza i ratownictwa technicznego, ale także część
medyczna (lekarze i pielęgniarki zamieszkujące gminę) i część OC (młodzież w wieku poborowym mająca obowiązek stawić się do działania na żądanie organów gminy).
Nie można zapominać również o specjalizacji. Prorokuję, że za 10 lat będziemy mieli
dwa modele OSP. W mniejszych gminach zostanie tylko jedna, mocna jednostka. Również ze względów finansowych. W tych mocniejszych gminach jednostek będzie więcej,
ale nastąpi ich specjalizacja. To znaczy obok zadań podstawowych strażacy znajdą swoje
– nazwijmy to – ratownicze hobby. Już dziś obserwuję to na swoim terenie. Moja macierzysta OSP w Babimoście, która mieści się w pobliżu kilku dużych jezior, postanowiła
dorzucić do swej „normalnej działalności” ratownictwo wodne. Zakupiona została łódź,
skafandry, odbył się kurs płetwonurków. Jedna z zielonogórskich jednostek OSP postanowiła wyspecjalizować się w poszukiwaniach ludzi – wytresowali psy do poszukiwań, zakupili drony. Mają sukcesy i dziś nikt już sobie nie wyobraża, żeby do akcji poszukiwania ludzi,

180

XI. CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Poczet sztandarowy z OSP Babimost przed Świątynią Opatrzności Bożej. Warszawa, 9 września 2017 r.

a w naszych lasach gubi się ich sporo, zwłaszcza w okresie grzybobrania, nie wezwać strażaków z Jarogniewic. Takich OSP będzie coraz więcej. Pion strażactwa ochotniczego będzie
coraz mocniejszy. Pod jednym wszak warunkiem – że nie zabraknie pieniędzy.

Czlonkowie OSP Jarogniewice z psami ratowniczymi

Przez lata trwała chwiejna równowaga między zawodowcami a ochotnikami. Funkcjonariusze PSP oficjalnie mówili, że nie wyobrażają sobie ochrony przeciwpożarowej bez OSP, ale
w wielu wypadkach OSP była im solą w oku, albo patrzyli na nią z góry, uważając, że PSP jest
od ratowania, a OSP do sprzątania jezdni. O dziwo, o ile strażacy z podziału bojowego często należą również do OSP, to kadra oficerska już niekoniecznie. Dlatego z moich obserwacji
wynika, że zrozumienie dla działalności OSP jest większe wśród kadry niższego szczebla PSP.
Dla wielu solą w oku był też silny Związek, z którym trzeba było się liczyć. Obecnie mam
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wrażenie, że im bliżej Komendy Głównej PSP, tym bardziej nielubiany jest Związek. Ostatnie
afronty wobec ZOSP RP, jak choćby przysłanie na jego Zjazd pośledniego oficera KG PSP, są
tego dobitnym wyrazem. Tak samo jak przejęcie finansowania, które do tej pory szło do OSP
kanałem związkowym. Panuje myślenie, że jeśli zabierzemy pieniądze Związkowi i staniemy się
„dobrym wujkiem”, to OSP odwrócą się od swojego Związku i będą chodziły na naszym pasku.
Z przykrością muszę stwierdzić, że w tym roku nawet to działało, ale już widać, że pieniądze
były o wiele mniejsze i dzielone według niezrozumiałego klucza. Rzecz w tym, że w dłuższej
perspektywie to działać nie będzie, ponieważ w PSP nie jest tak różowo, jak by się wydawało.
Już dzisiaj budżety jednostek są skrojone na miarę płac i opłat. Komendantom niewiele zostaje wolnych środków do dyspozycji. W moim województwie już dziś ochotnicy, z olbrzymią
pomocą Unii Europejskiej, kupują więcej nowego sprzętu niż zawodowcy (!). Za chwilę PSP
nie będzie w stanie utrzymać JRG w mniejszych miejscowościach, nie będących miastami powiatowymi, a nawet w małych powiatach. Więc albo pozostawi całkowicie drobne interwencje
w rękach OSP (patrz potrzeby samorządów), albo przejdzie na model niemieckiego THV –
trzon załogi wyjazdowej stanowią zawodowcy, ale jest ona uzupełniana ochotnikami.
Dziś ochotnicy gotowi są do wszelkiej działalności ratowniczej, z wyjątkiem mieszkaniówki. To pięta achillesowa. Ale nie dlatego, że nie ma sprzętu i ludzi, lecz z powodu braku wyszkolenia. Przez ostatnie lata temu aspektowi poświęcano mniej uwagi. To jednak kwestia czasu,
byśmy i w tym obszarze nie odstawali od zawodowców. W odróżnieniu od funkcjonariuszy
PSP ochotnicy nie korzystają w pracy z L4, nie protestują z powodu niskich płac, co samo
w sobie jest słuszne, ale powoduje, że JRG miewają problemy, o których raczej publicznie się
nie mówi. Dlatego sądzę, że w dłuższej perspektywie nastąpi wzmocnienie strażactwa ochotniczego na poziomie podstawowym. Czy przełoży się to na silną pozycję Związku? Czas pokaże.
Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć raz jeszcze o finansach. Rzecz kluczowa. Czy
samorządy udźwigną większe finansowanie OSP? Można powiedzieć, że na dwoje babka wróżyła, ponieważ samorządy już dziś balansują na granicy wydolności finansowej. A rząd wcale
im w tym nie pomaga. Ale to nie będzie trwało wiecznie a bankructwo samorządu to jednak
wypadek nadzwyczajny. Jako samorządowiec z 30-letnim doświadczeniem śmiem twierdzić,
że będą drastycznie cięły koszty w oświacie, ale na finansowanie bezpieczeństwa środki znajdą. Tu też jest rola Związku, który powinien forsować zmiany w prawie podatkowym, tak by
darowizny sponsorskie na OSP były wliczane w koszty firm.
Reasumując – przewiduję, że po kilku latach chudych, które przed nami, za 10 lat nastąpi korekta systemu bezpieczeństwa i wzmocnienie OSP oraz pełne przejęcie przez nie zadań
obrony cywilnej. Nie wiem, czy nie będzie to wymagało, by naczelnik OSP został pracownikiem etatowym gminy, ale to w tych rozważaniach drobny szczegół. A ponieważ wbrew temu,
co myślą inni, jestem życiowym optymistą, aż prosi się, aby napisać: straże ogniowe rozwijały
się pod zaborami, przetrwały okupację, nie dały swego społecznego charakteru zdusić w PRL,
to i teraz przetrwają ten trudny nie tylko dla nich, ale i dla nas wszystkich czas.
Andrzej Brachmański – polityk, dziennikarz, poseł na Sejm RP II, III i IV kadencji,
były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP. Należy do OSP Babimost, jest członkiem
Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP.
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CNBOP-PIB − DZIŚ I JUTRO
Paweł Janik
Od 48 lat Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie prowadzi badania i certyfikację, a także prace i badania rozwojowe oraz naukowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W tym okresie zmieniały się zarówno uwarunkowania, podstawy formalne, jak
i potrzeby, na które odpowiada jego działalność. CNBOP-PIB dostosowuje się do nich na
bieżąco, a jako instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowany odpowiednio
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta głównego PSP,
działa nieprzerwanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, edukacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także rozwiązywania praktycznych problemów.
Odpowiada na konkretne wyzwania, przede wszystkim te techniczne. Szczególną troską Instytutu jest ochrona funkcjonariuszy PSP, druhów z ochotniczych straży pożarnych oraz
ratowników z pozostałych formacji, w tym służb zakładowych, którzy z narażeniem zdrowia
i życia w praktyce wykorzystują dopuszczony do użytkowania sprzęt.
Te ważne dla bezpieczeństwa pożarowego działania Centrum realizuje w formule samofinansowania swojej działalności. Z tego wynikają pojawiające się nieprzychylne opinie i komentarze, dotyczące między innymi pobierania przez Instytut opłat za określone
czynności – na przykład te związane z procesami dopuszczania wyrobów do użytkowania
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Wspominam o tym na samym wstępie, aby
dokonując analizy dalszych treści niniejszego artykułu, czytelnik dysponował wiedzą o realiach ekonomiczno-finansowych, w jakich CNBOP-PIB aktualnie funkcjonuje i aby ten
czynnik nie przesądzał o jego ostatecznej opinii i ocenie aktywności Centrum – obecnych
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i przewidywanych w przyszłości. Oczywiście w kategoriach analiz strategicznych i ten detal można byłoby poddać pod dyskusję, ale niniejszy materiał skoncentruje się wyłącznie
na meritum działalności statutowej Instytutu w obszarach wskazanych powyżej.
1. Misja CNBOP-PIB
Intensywny rozwój Centrum przypada na okres związany z wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz w innych obszarach bezpieczeństwa państwa. Obecna nazwa funkcjonuje od 1984 r. W 1992 r. CNBOP zostało włączone
w poczet jednostek organizacyjnych nowo powołanej wówczas służby – Państwowej Straży
Pożarnej. Kamieniem milowym w historii Centrum było uzyskanie w latach 1998-2000 akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (aktualnie Polskiego Centrum Akredytacji)
w zakresie badań i certyfikacji. Jej systematyczne, ukierunkowane rozszerzanie trwało w latach kolejnych, do dnia dzisiejszego włącznie. W tamtym czasie w CNBOP powstała Jednostka
Certyfikująca, która do dziś prowadzi w szerokim zakresie procesy dopuszczeń i certyfikacji
wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, dla sprzętu i wyposażenia straży pożarnej, a także technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Prowadzenie oceny zgodności było i jest możliwe dzięki stałemu poszerzaniu, dostosowywaniu i uzyskiwaniu nowych możliwości badawczych przez własne laboratoria CNBOP-PIB.
To dzięki szerokiemu spektrum możliwości badawczych i kompetencji w ocenie zgodności,
uznając te zadania za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa, w 2010 r. Rada Ministrów nadała Centrum status Państwowego Instytutu Badawczego. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez pracy – już można śmiało powiedzieć – pokoleń strażaków, pracowników
naukowych i pasjonatów, którzy konsekwentnie próbują od lat łączyć świat nauki i wiedzy
z praktycznymi problemami bezpieczeństwa pożarowego. Dlatego CNBOP-PIB przywiązuje dużą wagę do prowadzenia prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na opracowanie
innowacyjnych i praktycznych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania
kryzysowego. Umożliwia to nie tylko stały rozwój kadry naukowo-badawczej, lecz również
potencjału badawczego CNBOP-PIB – zarówno w aspekcie badań kwalifikacyjnych, jak i naukowych. W 2017 r. wynikiem tych prac i starań było utrzymanie przez Instytut kategorii B,
czego podstawę stanowiła kompleksowa ocena jakości działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej przeprowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kadra
Pracownicy wykorzystują własną, wciąż poszerzaną wiedzę, a także infrastrukturę badawczą CNBOP-PIB do wdrażania praktycznych, użytecznych, bezpiecznych i innowacyjnych
rozwiązań i technologii na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Kadra CNBOP-PIB pracuje
w nowych obszarach działalności, do których zaliczyć można między innymi prace eksperckie
dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, kwalifikacji i kompetencji personelu projektującego, instalującego i konserwującego techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także wdrażanie nowych technologii i rozwiązań na potrzeby ratownictwa.
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Stały rozwój nie byłby możliwy bez dobrej organizacji i ciągłego doskonalenia, dlatego
wszystkie komórki organizacyjne Centrum, podział ich odpowiedzialności oraz realizowane zadania ujęto w procedurach wdrożonego systemu zarządzania jakością, funkcjonującego w Instytucie niezależnie od akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie
badań i certyfikacji wyrobów.
Działalność publikacyjna
Misją CNBOP-PIB jest także promowanie osiągnięć naukowych, wiedzy technicznej
i dobrych praktyk z obszaru ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Realizuje ją
m.in. poprzez organizację konferencji, seminariów i warsztatów, stwarzając przestrzeń do
dzielenia się wynikami prac badawczych i wymiany myśli naukowej związanej z tym obszarem. Wyniki badań powinny wspierać rozwój nauki, służyć naukowcom i studentom,
dlatego też Instytut przedstawia je w publikacjach udostępnianych w większości w systemie Open Access. Wydawnictwo CNBOP-PIB tą samą drogą rozpowszechnia czasopismo
naukowe „Safety & Fire Technology” (wcześniej: „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”), wydawane od 2006 r., zgodne z międzynarodowymi standardami i etyką wydawniczą, dostępne w wielu polskich oraz zagranicznych bazach publikacji naukowych.
Od początku działalności wydawnictwa opublikowano w nim ponad 200 monografii,
podręczników, skryptów i standardów o tematyce z obszaru ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w większości dostępnych
on-line, na stronie internetowej Instytutu.
Publikacje naukowe pracowników CNBOP-PIB ukazują się oczywiście także w zewnętrznych wydawnictwach. Nie tylko prezentują i promują wyniki badań naukowych
prowadzonych w CNBOP-PIB, lecz także są istotne z punktu oceny jakości działalności naukowej jednostek badawczych dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W latach 2019-2020 ukazały się 22 publikacje naukowe w języku polskim w czasopiśmie
„Przemysł Chemiczny” oraz sześć publikacji anglojęzycznych w renomowanych czasopismach zagranicznych z wysoką punktacją (zob. odnośniki literaturowe 1-28). Tematyka
publikacji dotyczy nie tylko wyników prac badawczych prowadzonych w ramach projektów finansowanych z subwencji statutowej lub finansowanych zewnętrznie ze środków
krajowych i zagranicznych, lecz również prezentacji przekrojowej wybranych zagadnień
w artykułach przeglądowych. Obecnie w procesie redakcyjnym oraz w opracowaniu jest
kilka publikacji – prezentujących wyniki projektów i artykułów przeglądowych. Nie brakuje ich również w wydawnictwach branżowych, takich jak „Przegląd Pożarniczy”, „Strażak”, „Ochrona Przeciwpożarowa”, przekazując treści interesujące specjalistów i praktyków ochrony przeciwpożarowej.
Reasumując, Instytut stara się dbać o „punktowany” dorobek sensu stricto naukowy,
nie zaniedbując jednocześnie misji dotarcia z przekazem publikacyjnym do osób zajmujących się na co dzień szeroko rozumianą ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym
oraz ochroną przeciwpożarową. Wydaje się, iż ten kierunek powinien przyświecać Instytutowi w kolejnych perspektywach czasowych.
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2. Ścieżki rozwoju
Potencjał badawczy laboratoriów
Cztery zespoły laboratoriów, które dzięki wykwalifikowanemu personelowi i ciągle
rozszerzanej, nowoczesnej infrastrukturze (obecnie dysponują łącznie 264 stanowiskami
badawczymi oraz 766 metodami badawczymi) stanowią cenny, a także unikalny i intensywnie wykorzystywany potencjał badawczy CNBOP-PIB. Możliwości badawcze są stale
dostosowywane do potrzeb, rozwijane i doskonalone. Działalność laboratoriów opiera się na
zasadach ujętych w dokumentacji systemowej.
Instytut posiada bogate doświadczenie i dorobek
w zakresie badawczym, które permanentnie rozwija i zamierza rozwijać w przyszłości, starając
się odpowiadać na wciąż nowe potrzeby w tym
zakresie. Rozwojowi służą między innymi liczne
prace rozwojowe, z których to wybrane przedstawiono poniżej.

Stanowisko do badania palności masek
w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia
Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB

Prace badawcze CNBOP-PIB związane z ochroną środowiska oraz zarządzaniem
kryzysowym
W obliczu trwającej rewolucji technologicznej, a jednocześnie pojawiania się nowych
wyzwań stwarzanych przez katastrofy ekologiczne, skutki ocieplenia klimatu czy pandemię Instytut prowadzi działania ukierunkowane na transfer wyników prac badawczych
oraz wiedzy i technologii, jak również rozwiązywanie praktycznych problemów stających
przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
W celu prawidłowego zrealizowania projektów – często o charakterze interdyscyplinarnym – CNBOP-PIB uczestniczy w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych. Tematyka tych projektów, współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, jest rekomendowana przez gestorów w osobach: ministra spraw wewnętrznych
i administracji oraz komendanta głównego PSP i dotyczy różnorodnych aspektów szeroko
rozumianej ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, włączając w to kwestie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym z udziałem substancji niebezpiecznych.
Na przykład w 2017 r. ukończona została realizacja projektu „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym
alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym, na potrzeby ratowników
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biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”. Celem projektu było opracowanie innowacyjnych technik i systemów usuwania zagrożenia wybuchem wspomnianych zbiorników z gazami technicznymi oraz przygotowanie ujednoliconych zasad postępowania
ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, skutkujące zwiększeniem
ich bezpieczeństwa.
Podobnej tematyki dotyczył projekt „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy” zakończony w 2018 r. Innowacyjne rozwiązania techniczne opracowane w tym projekcie są chronione wzorem przemysłowym i wzorem użytkowym.
W marcu 2020 r. zakończono realizację projektu dotyczącego opracowania programu
do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka. Efektem projektu są metodyki identyfikacji i określania kluczowych parametrów awarii i ich skutków, identyfikacji scenariuszy awaryjnych,
oceny ryzyka obszarowego, identyfikacji efektu domino. Opracowano również w pełni
funkcjonalne narzędzie informatyczne umożliwiające identyfikację zagrożeń wynikających z użytkowania substancji niebezpiecznych w obiektach przemysłowych, obliczanie
zasięgów skutków awarii oraz wyznaczanie bezpiecznych odległości od zakładów przemysłowych w stosunku do otaczających obiektów i terenów.
CNBOP-PIB realizuje również projekty w innych ważnych społecznie dziedzinach,
czego dobrym przykładem jest zakończony w 2018 r. projekt, w którym stworzono innowacyjny teleinformatyczny system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem kompleksów obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich barier i specyficznych uwarunkowań terenowych.
Obecnie CNBOP-PIB realizuje projekty dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii wspomagających prowadzenie działań ratowniczych. Należy tu wymienić projekt,
którego celem jest opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań
ratowniczych w obiektach budowlanych oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych
w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
CNBOP-PIB występuje w tym projekcie w roli lidera.
Ważnym projektem w obszarze nowoczesnych technologii jest również opracowanie
i wykonanie systemu sterowania (SS) bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP). Rozwiązanie to ma dać możliwość sterowania BSP za pomocą wzroku operatora, z wykorzystaniem dostępnych już w tym zakresie rozwiązań technologicznych, a także przejęcia
kontroli nad autonomicznym lotem BSP. Liderem tego projektu jest partner przemysłowy,
co stanowi ważny czynnik ułatwiający wdrożenie wyników.
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Lot BSP w trakcie testów
pokazowych prowadzonych
przez Centrum Dronów
na terenie CNBOP-PIB

W kontekście pomocy ratownikom w przygotowaniu się do reagowania na pojawiające się wciąż nowe wyzwania warto też wspomnieć o projekcie „Trenażer LNG”, w którym CNBOP-PIB uczestniczy jako członek konsorcjum. Specyficzne właściwości LNG
wymagają nowego spojrzenia na taktykę działań ratowniczych, a w przypadku pożaru
– gaśniczych. Działania ratownicze prowadzone podczas zdarzenia z udziałem LNG są
nietypowe, ponieważ ratownikom zagraża nie tylko wysoka, ale również ekstremalnie niska temperatura. W przypadku rozszczelnienia cysterny, na przykład w wyniku zdarzenia
drogowego – inaczej niż dzieje się to chociażby w odniesieniu do LPG – nie ma również
możliwości przepompowania w „warunkach polowych” substancji do cysterny zastępczej.
W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp trenażera LNG, który pozwoli na
szkolenie jednostek PSP na poziomie operacyjnym, w rzeczywistych sytuacjach wystąpienia wycieków oraz pożarów LNG. W efekcie możliwe będzie również opracowanie
nowoczesnych taktyk działania podczas awarii cystern oraz autobusów z instalacją LNG.
Dodatkowo w ramach projektu powstanie symulator 3D, którego zadaniem będzie realne
odwzorowanie sytuacji zagrożenia związanego z uwolnieniem LNG oraz ćwiczenie właściwych nawyków podczas akcji ratowniczej.
Warto również wspomnieć o bezpieczeństwie ratowników i osób ratowanych w kontekście podwykonawstwa CNBOP-PIB w realizacji projektu pt. „Innowacyjny adaptacyjny
skokochron do bezpiecznej ewakuacji ludzi”, w ramach konkursu LIDER X organizowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym wykonawcą w projekcie jest Instytut
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. W wyniku realizacji projektu
powstanie prototyp adaptacyjnego skokochronu, którego konstrukcja powinna ograniczyć
przeciążenia działające na ciało człowieka upadającego z wysokości na powierzchnię skokochronu. Ponadto koncepcja prototypu przewiduje wyposażenie skokochronu w dodatkowe
funkcjonalności, które mają poprawić komfort użycia tego typu sprzętu. Realizacja projektu
oraz prace badawcze własne prowadzone w Instytucie w przyszłości będą skutkowały określeniem maksymalnych dopuszczalnych przeciążeń, jakie mogą oddziaływać na ciało człowieka upadającego na dopuszczone do użytkowania skokochrony oraz czasu ich trwania.
Działania te bezsprzecznie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa sprzętu użytkowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej RP oraz do zmniejszenia urazowości spowodowanej wykorzystaniem skokochronów w działaniach ratowniczych.
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CNBOP-PIB nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, jednak
wszystkie jego zadania wykonywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej – w szczególności badania prowadzone na rzecz doskonalenia wyposażenia jednostek ratowniczych – pośrednio wpisują się w aktywności na rzecz ochrony środowiska. Łączą się one
z zagrożeniami związanymi ze skutkami ocieplania klimatu oraz problemami ochrony
środowiska. Ograniczanie negatywnych skutków wszelkich zdarzeń, w tym katastrof
powodowanych anomaliami pogodowymi, stanowi niezwykle ważne zadanie – stoi ono
zarówno przed PSP, jak i ochotniczymi strażami. Wraz ze wzrostem obserwowanych konsekwencji zmian klimatycznych (takich jak gwałtowne lub długotrwałe opady deszczu,
wichury, trąby powietrzne czy susze) rośnie narażenie zdrowia i życia ludzi bądź ich mienia. Usuwanie skutków takich zdarzeń stanowi coraz bardziej istotne zadanie PSP i OSP.
W ostatnich latach CNBOP-PIB we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej
(obecnie Sieć Łukasiewicz) zrealizowało projekt badawczy dotyczący opracowania ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczogaśniczych. Opracowano oryginalne, chronione patentami kompozycje gaśnicze oraz sposoby
ich wytwarzania o wysokiej efektywność działania, potwierdzonej w badaniach terenowych,
w warunkach rzeczywistych gaszenia terenów leśnych i torfów. Ponadto we współpracy z ICSO
opracowano również innowacyjny biodegradowalny środek przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej. Stosowanie tego środka przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa w transporcie, m.in. na drogach oraz portach lotniczych
i morskich, a także ograniczenia wpływu chemikaliów na środowisko.
Zespół badawczy CNBOP-PIB uczestniczył również aktywnie w pracach konsorcjum
naukowo-przemysłowego realizującego projekt dotyczący optymalizacji procedur, dyslokacji baz i doskonalenia rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie
służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym
uwzględnieniem powodzi. Prace te umożliwiły m.in. udoskonalenie konstrukcji rękawów
przeciwpowodziowych tworzących skuteczną barierę przed zalaniem, zastępując worki
z piaskiem do podwyższenia wałów. Czas potrzebny na napełnienie jednego 10-metrowego rękawa wynosi 7,5 min, podczas gdy ułożenie zapory z worków z piaskiem o tych
samych gabarytach wymaga już 45 min. Ponadto konstrukcja sprawia, że rękaw przeciwpowodziowy po napełnieniu wodą jest stabilny i nie stacza się z brzegu czy wałów – może
być nawet instalowany przy pewnym pochyleniu gruntu.
Obecnie CNBOP-PIB uczestniczy także w projekcie europejskim realizowanym przez
duże konsorcjum (19 uczestników), w ramach którego poprzez integrację nowoczesnych
narzędzi i technologii (m.in. dronów/robotów wyposażonych w różne czujniki, sensory
ubieralne itp.) powstanie platforma, której głównym celem będzie zwiększenie ochrony
oraz wydajności i świadomości sytuacyjnej organizacji ratowniczych współpracujących
ze sobą podczas łagodzenia skutków dużych katastrof. Dodatkowo projekt ten ma na celu
poprawę umiejętności tych organizacji oraz ich współpracy między sobą poprzez utworzenie europejskiej sieci szkoleniowej dla ratowników, zapewniającej nowoczesne szkolenia oparte na rozwiązaniach VR, MR lub AR (wirtualnej, mieszanej i/lub rozszerzonej
rzeczywistości), a także możliwość dzielenia się wirtualnymi scenariuszami szkoleniowymi oraz wymianę doświadczeń.
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Nie ulega wątpliwości, że ten obszar aktywności powinien być kontynuowany, natomiast
wyzwaniem na przyszłość jest stworzenie warunków – w tym otoczenia prawnego, które
ułatwią szersze niż dotychczas zastosowanie efektów realizowanych projektów w praktyce.
3. Działalność certyfikacyjna i dopuszczenia
Do głównych obszarów działalności CNBOP-PIB należą certyfikacja i dopuszczenia
wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, w tym określonych wyrobów budowlanych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek straży pożarnej. Dokumenty
certyfikacyjne – na podstawie wykonanych badań – wydawane są od ponad 40 lat na potrzeby rynku krajowego, od 2004 r. także rynku Unii Europejskiej, a także – od niedawna
– na kilka innych, wspomnianych poniżej rynków. Tylko w 2019 r. Instytut wydał ponad
600 świadectw dopuszczenia i certyfikatów dla wyrobów stosowanych na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej w obiektach budowlanych oraz dla sprzętu i wyposażenia straży pożarnej
wykorzystywanych podczas działań ratowniczych. Certyfikaty CNBOP-PIB otwierają również dostęp do rynków innych państw dla producentów wyrobów – od końca 2014 r. działalność Instytutu w zakresie urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej
uznawana jest przez Komendę Główną Obrony Cywilnej Ministerstwa Spaw Wewnętrznych
Zjednoczonych Emiratów Arabskich (wydaje certyfikaty zgodności, które są uznawane na
rynku ZEA). Na początku 2018 r. CNBOP-PIB uzyskało uznanie europejskiej certyfikacji
wyrobów budowlanych w prowincji Teheranu w Islamskiej Republice Iranu. Dodatkowo
CNBOP-PIB uzyskało uznanie przedmiotowej działalności na rynku państwa Katar (General Directorate of Civil Defence, Ministry of Interior – State of Qatar) oraz na rynku Omanu
(Directorate General of Civil Protection, Public Authority for Civil Defence & Ambulance,
Sultanate of Oman). Jednocześnie Instytut otrzymał informację o indywidualnej akceptacji
certyfikatów przez Jordan Standards And Metrology Organization (www.jsmo.gov.jo).
Obszar oceny zgodności wyrobów jest niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ratowników oraz osób ratowanych. Badania wyrobów przede wszystkim mają za zadanie budować zaufanie do nich poprzez potwierdzenie – przez trzecią, niezależną stronę – ich
kluczowych parametrów, a także ergonomii, niezawodności i kompatybilności. Certyfikacja,
którą oferuje CNBOP-PIB, prowadzona jest na podstawie akredytacji PCA nr AC 063 oraz
notyfikacji Komisji Europejskiej nr 1438. Badane przez Instytut wyroby wspomagają między
innymi ochronę ratowników i są przez nich wykorzystywane podczas działań ratowniczych.
Służy temu zarówno certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w obiektach budowlanych (czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych), jak i dodatkowe wymagania stawiane w procesie dopuszczenia – w szczególności dla sprzętu i wyposażenia straży
pożarnej stosowanych przez PSP i ochotnicze straże pożarne.
Ważną zmianą, która obwiązuje od 27 października 2020 r. na mocy przepisów prawa,
jest możliwość wprowadzania do użytku używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Dla takich pojazdów pożarniczych w wieku od 5 do 30 lat CNBOP-PIB
wydaje opinie techniczne. Podstawę wspomnianego procesu stanowią dostosowane kryteria
oceny dla tej grupy wyrobów, dlatego może on przebiegać szybciej niż proces dopuszczenia.
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Do minimum ograniczono formalności i – co jest wynikiem powyższego – koszty związane z przeprowadzeniem badań na potrzeby wydania opinii.
Przedstawione powyżej wybrane przykłady uświadamiają, że obszar aktywności Instytutu w zakresie badań i certyfikacji stale podlega ewolucji. Wymusza ją m.in. ciągły postęp
techniczny, zmieniające się normy, standardy oraz otoczenie prawne, a także potrzeby.
W ślad za tym konieczne jest tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących stanowisk
badawczych, a także samych metodyk badawczych, wymagań stawianych wyrobom i regulacji prawnych. CNBOP-PIB dołoży starań, aby w tym wymiarze oferta w następnych latach
jak najbardziej odpowiadała bieżącym potrzebom oraz wyzwaniom przyszłości.

Stanowisko do badania masy pojazdów
i nacisków w Zespole Laboratoriów
Technicznego Wyposażenia Jednostek
Ochrony Przeciwpożarowej
CNBOP-PIB

W ostatnich latach Centrum obok certyfikacji i dopuszczenia wyrobów szczególną
uwagę skierował na obszar usług w ochronie przeciwpożarowej. Rozszerzona została
oferta dobrowolnej certyfikacji podmiotów, które projektują, instalują i konserwują techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uruchomiono także dla właścicieli,
zarządców oraz innych uprawnionych użytkowników procesy certyfikacji instalacji przeciwpożarowych czy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Ze względu na
brak formalnych wymagań i regulacji dotyczących kwalifikacji do projektowania, montażu i konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych – co wpływa niekorzystnie
na jakość świadczonych usług i bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa
pożarowego ludzi i obiektów budowlanych – w CNBOP-PIB został uruchomiony projekt
wewnętrzny, w ramach którego zespół ekspertów ze wsparciem metodycznym specjalistów Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), wykorzystując narzędzia, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), opracował i zgłosił następujące kwalifikacje rynkowe:
1. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO).
2. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej
(SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
3. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe
(SUG-G).
4. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO).
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5. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
6. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze
gazowe (SUG-G).
7. Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.
W maju 2019 r. w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych
dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (SSP,
DSO, SUG-G) oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu,
ciepła i gazu do ZSK. A jeszcze w lipcu tego samego roku minister spraw wewnętrznych
i administracji wydał decyzję o nadaniu CNBOP-PIB uprawnień Instytucji Certyfikującej
(IC) dla ogłoszonych w Monitorze Polskim kwalifikacji rynkowych. Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji to podstawowy wymóg, który powinien zostać spełniony przez projektantów oraz instalatorów i konserwatorów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ich praca
wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego posiadanie, aktualizowanie i stałe sprawdzanie
stanu wiedzy oraz jej potwierdzanie (np. w ramach certyfikacji kwalifikacji) jest konieczne.
Do potwierdzenia tych specjalistycznych kwalifikacji w ochronie przeciwpożarowej zastosowano ZSK, który ma swoje podstawy prawne w randze przepisów ustawowych i aktów wykonawczych oraz jest dobrze opisanym systemem formalnego uporządkowania
i klasyfikacji kompetencji w porównywalnych ramach kwalifikacji w Polsce i UE. System
ten jest przy tym elastyczny i uwzględnia zasadę nauki przez całe życie w różny sposób.
W przyszłości, po uruchomieniu walidacji w procesie certyfikacji kwalifikacji opracowanych przez CNBOP--PIB, przewidywane jest rozszerzenie zakresu kwalifikacji w ochronie
przeciwpożarowej, których potwierdzenie będzie możliwe w murach Centrum.
4. Szkolenia w CNBOP-PIB
Od 25 lat Centrum zajmuje się także organizacją specjalistycznych szkoleń z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. W okresie
2008-2020 przeszkolonych zostało blisko 13 tys. osób. Wykwalifikowani wykładowcy (w tym
gronie wielu pracowników Instytutu) łączą pracę naukową z praktyką, realizując fizycznie
znajdujące się w zakresie ich obowiązków badania sprzętu wykorzystywanego w ochronie
przeciwpożarowej. Również satysfakcjonująca współpraca ze specjalistami zewnętrznymi –
m.in. rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz projektantami urządzeń
przeciwpożarowych – zapewnia wysoki poziom merytoryczny prowadzonych szkoleń.
W 2015 r. na potrzeby szkoleń zbudowano Platformę e-learningową CNBOP-PIB.
Daje ona możliwość szkolenia on-line. Jej wykorzystywanie zarówno dla uczestników komercyjnych, jak i funkcjonariuszy PSP pozwala na kompleksowe przekazanie wiedzy teoretycznej czy instruktarzy praktycznych w postaci filmów. Uczestnicy mają tu możliwość
pobierania prezentacji, czatu z wykładowcami, a także zdania koniecznych egzaminów.
Wdrożono również jako element Platformy aplikację Click Meeting, pozwalającą na realizację wykładów w czasie rzeczywistym.
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Zarówno Platforma e-learningowa, jak i aplikacja Click Meeting pozwalają na optymalizację czasu uczestników szkolenia, dają możliwość realizacji szkolenia w trybie wygodnym dla uczestnika oraz – co w dzisiejszej rzeczywistości szczególnie istotne – umożliwiają kontynuowanie kształcenia i zdobywanie nowych kompetencji bez narażania zdrowia
uczestnika i wykładowców. Centrum planuje wdrożenie Platformy e-learningowej i wykorzystanie jej możliwości jako stałego elementu swoich przedsięwzięć.
Specyfika działalności statutowej CNBOP-PIB powoduje, że dotychczasowy zakres
szkoleń obejmował w głównej mierze kwestie związane z techniczną stroną urządzeń
przeciwpożarowych w obiektach oraz sprzętu ratowniczego. Wydaje się, że w przyszłości
również będzie ona dominowała w ofercie szkoleniowej. Niemniej jednak Centrum pozostaje ciągle otwarte na nowe wyzwania (na przykład w kontekście szkolenia ratowników,
jeśli takie potrzeby by wystąpiły).
Zakończenie
Powyższe, syntetyczne informacje o działalności CNBOP-PIB uprawniają do przyjęcia tezy, iż Centrum dokłada wszelkich starań, by ciągle doskonalić swoją aktywność
statutową, w tym poziom świadczonych usług w zakresie badań, certyfikacji, dopuszczeń,
ocen technicznych, a także działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej, wydawniczej
i innej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także działań na rzecz ochrony ludności.
Jako instytut badawczy CNBOP-PIB dąży do coraz lepszych wyników działalności naukowej, czego wyrazem są dotychczasowe wyniki realizacji projektów czy stale rosnąca liczba
publikacji naukowych w czasopismach o wysokiej punktacji oraz – jak wspomniano już
wcześniej – w wydawnictwach branżowych, takich jak „Przegląd Pożarniczy”, „Strażak”,
czy „Ochrona Przeciwpożarowa”, których czytelnikami są praktycy.
Patrząc w przyszłość, Centrum stara się dostosowywać swoją działalność do potrzeb
związanych ze zmieniającą się rzeczywistością nie tylko w sposób reaktywny (tzn. dopiero
w sytuacji, gdy dane zjawisko czy zagrożenie wystąpiło), lecz także próbuje realizować projekty o charakterze proaktywnym, niejako antycypujące przyszłość. Z tego względu angażuje
się w innowacyjne przedsięwzięcia badawcze, takie jak przedstawione w tekście projekty
związane z wykorzystaniem w działaniach zapobiegawczych i ratowniczych bezzałogowych
statków powietrznych, zastosowaniem wirtualnej lub mieszanej rzeczywistości, ale też
obejmujące poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego. Pamiętać jednak należy – co
podkreślono już na wstępie – iż jednym z wyzwań dla CNBOP-PIB, a zarazem warunków
koniecznych dla realizacji wskazanych ważnych zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej,
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności jest zapewnienie środków finansowych. Żywimy nadzieję, że środowisko zewnętrzne, w tym przełożeni, dostrzegając starania Centrum
w dążeniu do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ratowników oraz użytkowników obiektów i terenów, będzie je przyjaźnie wspierało w wysiłkach w niniejszym zakresie.
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XIII.

MIEJSCE OSP W SYSTEMIE
BEZPIECZEŃSTWA KRAJU
Grzegorz Matczyński
Jednym z głównych filarów naszego bezpieczeństwa jest straż pożarna. Znalazło to
swoje odzwierciedlenie między innymi w Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności
na lata 2014-2020. Program ten to całościowa i kompleksowo opisana problematyka organizacji działań ratowniczych podejmowanych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia
i środowiska przez wszystkie podmioty publiczne i społeczne realizujące te zadania.
Mówiąc o strażach pożarnych, tych ochotniczych i zawodowych, dobrze byłoby spojrzeć na dane poprzez pryzmat danych statystycznych ze świata. Źródłem takich informacji jest coroczny biuletyn CTIF – „World Fire Statistics”. W najnowszym raporcie,
nr 25 z 2020 r., można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących rozwoju pożarów, ofiar oraz nieszczęśliwych wypadków, a także danych o strażach pożarnych o sprzęcie i zapleczu (strażnicach). Jak wygląda Polska na przykładzie analizowanych państw
pod względem ilościowym? Informacje przedstawione w omawianej statystyce w 59 państwach wykazują łącznie 15 432 711 strażaków, w tym 1 490 689 (9,7%) zawodowych,
50 086 (0,3%) ryczałtowych oraz 13 891 936 (90%) strażaków OSP – wolontariuszy. Państwami, które opierają swoje bezpieczeństwo w całości na strażakach zawodowych, są
m.in. Grecja, Serbia, Albania i Łotwa. Całkowicie na wolontariuszach opiera się natomiast
Liechtenstein. Jak wygląda w tej statystyce Polska? U nas działa łącznie 16 656 jednostek
straży pożarnych, w których służbę pełni 676 082 strażaków, wśród nich 30 240 (4,47%)
zawodowych i 645 842 (95,53%) ochotników.
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Wykres 1. Procentowy rozkład personelu straży pożarnych – porównanie średnich danych z 59 państw i Polski
Źródło: opr. własne na podstawie „World Fire Statistics”, CTIF, nr 25 z 2020 r.

Ze statystyk publikowanych
przez CTIF możemy dowiedzieć się,
że w analizowanych 59 państwach
na jednego strażaka zawodowego przypada średnio 1976 osób,
a na wszystkich strażaków średnio
190 osób. Dane te zobrazowane
zostały w poniższych wykresach.
W polskich warunkach liczby te wynoszą odpowiednio 1270 i 57 osób.

→

Wykresy 2. Średnia liczba mieszkańców
na jednego strażaka zawodowego
Źródło: „World Fire Statistics”,
CTIF, nr 25 z 2020 r.
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Wykres 3. Średnia liczba mieszkańców
na jednego strażaka
Źródło: „World Fire Statistics”, CTIF,
nr 25 z 2020 r.

Analizując powyższe dane, można stwierdzić, że nie odbiegamy od
światowych tendencji w zakresie rozkładu pożarniczych sił zawodowych
w stosunku do ochotniczych. Pomimo że liczba strażaków zawodowych
w Polsce jest procentowo mniejsza
niż w analizowanych państwach,
to jednak przypada na nich także
mniej osób (1270 przy średniej 1976).
Na strażaków łącznie (zawodowych
i ochotników) średnio w analizowanych państwach przypada 190 osób
chronionych, a w naszym kraju 57,
czyli jest to wynik znacznie lepszy.
Informacje te mogą napawać optymizmem, ale czy aby na pewno uprawnionym? Czy należy zwiększyć liczbę
strażaków służby państwowej w naszym kraju? Na tak postawione pytanie powinna odpowiedzieć między
innymi strategia Związku OSP RP.
Ja pozwolę sobie zadać kilka pytań
i zaproponować odpowiedzi.

→

Zasadnicze pytania to: czy jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na realizację woluntarystycznego wysiłku? czy w remizach OSP nie zabraknie strażaków gotowych do działań
ratowniczo-gaśniczych? Nabór nowych członków to działanie, które realizuje każda OSP.
Coraz częściej wykorzystuje do tego informacje prasowe czy też swoje strony internetowe oraz profile w social mediach. Problem zasobów ludzkich już w 2013 r. sygnalizował raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, pod nazwą „Ochotnicze straże pożarne
w Polsce”. Potrzebna byłaby tu ogólnopolska akcja realizowana przez Związek OSP, na
przykład w postaci spotu filmowego zachęcającego do wstąpienia w szeregi OSP. Daje się
jednak zauważyć pewne zniechęcenie do społecznej działalności, spowodowane wymogami prawno-formalnymi, jakie stawia się przed organizacjami samorządowymi, m.in.
w zakresie księgowości czy sprawozdawczości. Wydaje się, że wsparcie w tym zakresie
mogłyby zapewnić samorządy gminne. Z uwagi na rolę, jaką odgrywają OSP w systemie bezpieczeństwa, należałoby docenić zadania realizowane przez członków czynnych
wchodzących w skład jednostek operacyjno-technicznych OSP – poprzez tzw. dodatek do
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emerytur dla uczestniczących w działaniach ratowniczo gaśniczych. Uregulowanie możliwości uczestnictwa ratowników zrzeszonych w społecznych organizacjach ratowniczych
w szkoleniach i działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pracy1 to inne zadanie, które pozwoliłoby na zachęcenie do działalności społecznej.
Kolejne pytania dotyczą wydatków na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej, tj. PSP
i OSP. Czy państwo stać na zwiększenie nakładów finansowych, aby zwiększyć liczbę
funkcjonariuszy i wymiar wydatków pochodnych na PSP o prawie 50%, by dorównać do
średniej według statystyki CTIF? Czy jest w ogóle taka potrzeba? Wydatki na PSP wynoszą 2 724 670 000 zł (2 512 810 000 zł – KW i KP/KM PSP oraz 211 860 000 zł KG
PSP i jednostki nadzorowane przez KG PSP), co daje średnio na jednego zatrudnionego
84 196 zł (łącznie 32 361 osób, w tym zatrudnienie KW i KP/KM PSP 31 027, zatrudnienie
KG PSP i jednostki nadzorowane 1334 osoby i funkcjonariusze)2. Łączne finansowanie
OSP to natomiast koszt 1 233 000 000 zł, z której to kwoty z budżetu państwa (dotacja
z MSWiA i KSRG) pochodzi 124 mln zł, czyli 10%. Koszt ten po przełożeniu na około
645 000 członków OSP wynosi 1911 zł na jednego członka OSP3.

Rys. 1. Straż pożarna w liczbach
Źródło: „Gazeta Prawna” z dn. 4 lipca 2019 r. – Strażak ochotnik pożaru
nie ugasi, na podstawie danych NIK,
stan na 31 grudnia 2017 r.
1

2
3

Załącznik do uchwały nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. „Program ratownictwa i ochrony
ludności na lata 2014-2020” – cel 2: wspieranie rozwoju ludzkiego i technicznego społecznych organizacji
ratowniczych – str. 25.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za 2017 r., str. 194 i 195.
„Gazeta Prawna” z dn. 4 lipca 2019 r. – Strażak ochotnik pożaru nie ugasi, na podstawie danych NIK, stan
na 31 grudnia 2017 r.
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To jedynie bardzo wąski zakres informacji, które powinny zostać poruszone w strategii. Wynika z nich, że pod względem liczebności sił ratowniczych sytuacja w naszym
kraju jest niezła i celowe byłoby jej utrzymanie. Dane dotyczące kosztów funkcjonowania
ochrony przeciwpożarowej obrazują natomiast zbyt niskie nakłady finansowe na ochotnicze straże pożarne.
Bryg. w st. spocz. Grzegorz Jan Matczyński jest absolwentem Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej i Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
W latach 1989-2007 był komendantem rejonowym SP i komendantem miejskim PSP
w Olsztynie. Propagator i organizator ratownictwa wodnego na Warmii i Mazurach.
Jest dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Olsztynie.

201

XIV.

DETERMINANTY ROZWOJU OSP
W PERSPEKTYWIE CZASOWEJ
Robert Klonowski
Stworzenie strategii działania organizacji na kolejne 30 lat jest zajęciem niezwykle odważnym i ambitnym, ale lektura dwóch pierwszych tomów „Analiz strategicznych Florian 2050” pokazuje, że nie niemożliwym. Znakomite grono autorów i szeroki wachlarz
poruszonych zagadnień dają możliwość uchwycenia całej złożoności sytuacji, zarówno
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w której przyjdzie ochotniczym strażom pożarnym funkcjonować. Chylę nisko czoła przed inicjatorami i realizatorami tego niezwykłego przedsięwzięcia, ale będąc niezależnym ekspertem, który od trzech dekad funkcjonuje w środowisku ratowniczym i z wielką ochotą wspiera rozwój ochotniczego pożarnictwa, pozwolę
sobie na przedstawienie również uwag krytycznych, z zaznaczeniem, że są to efekty moich
osobistych przemyśleń i analiz, a ich celem jest zawsze udoskonalenie funkcjonowania
OSP w Polsce. Determinanty, czyli czynniki, które w zasadniczy sposób wpływają i będą
wpływały na kształt i rozwój OSP, pogrupowałem w kilku obszarach tematycznych, odnosząc się w wielu miejscach do opracowań z dwóch pierwszych tomów „Analiz strategicznych Florian 2050”.
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1. Determinanty strategiczne
Miałem przyjemność współpracować w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
przy tworzeniu Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-20201. Opracowanie jej było nie lada wyzwaniem, ale
również niezwykle wszechstronnym doświadczeniem, które pozwoliło nam spojrzeć na
kwestie ratownictwa i ochrony ludności w sposób szerszy. Strategia była naszą odpowiedzią na dynamiczny rozwój woj. wielkopolskiego – w ślad za gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym rozwojem regionu oraz zagrożeniami wynikającymi między
innymi ze zmian klimatycznych oraz możliwych awarii przemysłowych niezbędne było
zapewnienie mieszkańcom Wielkopolski adekwatnego poziomu bezpieczeństwa. Sprostanie wyzwaniom współczesnej cywilizacji oraz oczekiwaniom społecznym wymusiło
konieczność opracowania strategii określającej kierunki działania oraz rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej w perspektywie średniookresowej. Wpisywała się ona
w podstawowe dokumenty programowe dotyczące rozwoju kraju i województwa. Celem
opracowania tego dokumentu było usystematyzowanie wysiłków mających na celu optymalizację przedsięwzięć z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz stworzenie nowocześniejszego systemu ratowniczego, adekwatnego do wyzwań i zagrożeń XXI w. Głównymi celami Strategii były: zmniejszenie liczby pożarów o 30%, redukcja liczby podpaleń
o 50%, skrócenie średniego czasu dojazdu do 8-9 min, osiągnięcie wskaźnika 96% procent pożarów małych do ogólnej liczby pożarów, a także utworzenie w każdym powiecie
centrum edukacji ratowniczej. Dzięki Strategii udało nam się również zrealizować duże
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym indywidualny projekt kluczowy „Rozbudowa
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” o wartości ponad 42 mln zł. Niestety, w połowie okresu realizacji
tych ambitnych, ale jakże potrzebnych przedsięwzięć, w 2015 r., nastąpiła zmiana władzy
w Polsce i w konsekwencji w Państwowej Straży Pożarnej, a nowi komendanci wojewódzcy PSP uznali Strategię za nieprzydatną i po prostu przestali ją realizować...
Jakie więc przesłanki do strategii Florian 2050 płyną z analizy opracowania i wdrażania „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020”? Po pierwsze: strategia powinna być opracowana przez
wąską grupę specjalistów, natomiast potem szeroko konsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, tak aby uzyskać dla niej powszechną aprobatę społeczną – strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020 została zatwierdzona przez komendanta głównego PSP, wojewodę
wielkopolskiego oraz marszałka województwa wielkopolskiego. Ważne jest, aby strategia
Florian 2050 wpisywała się w jak najszerszy wachlarz dokumentów strategicznych opracowanych na poziomie krajowym (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska
2030, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowy Plan Rozwoju – jeśli powstanie).

1

Strategia dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/podstawy-prawne.
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Po drugie: najważniejszą, ale i najtrudniejszą częścią strategii jest opracowanie celów oraz
wskaźników ich realizacji, które wskażą nam, co chcemy zrobić, w jaki sposób i jak planujemy to zweryfikować. Strategia bez szczegółowych wskaźników stanie się jedynie kolejną, chudszą lub grubszą pozycją książkową, z której kurz będą zdmuchiwali jedynie
naukowcy i historycy szukający informacji źródłowych do swoich dysertacji naukowych.
Po trzecie: strategia nie powinna być zbyt obszerna. Skoro „Analizy strategiczne – Florian
2050” w już wydanych dwóch tomach liczą sobie dokładnie 900 stron i zawierają szczegółowe opisy poszczególnych aspektów OSP oraz otaczającego je środowiska, to sama
strategia powinna być dokumentem zwięzłym, zawierającym syntezę myśli, wniosków
i postulatów płynących z uprzednio opracowanych analiz. Na koniec myśl najważniejsza:
nawet najlepiej opracowany dokument jest tylko zadrukowanym papierem – to od ludzi
będzie zależało, czy zechcą realizować zapisane w strategii działania. I tu pojawia się pytanie o sens tworzenia takiego dokumentu, który z założenia mają również realizować nasi
następcy. A przecież mogą, tak jak się to stało w wielkopolskiej straży pożarnej, wyrzucić
ten dokument do kosza. Odpowiedź daje nam Seneka Młodszy, który już 2 tys. lat temu
powiedział: „Jeśli człowiek nie wie, do jakiego portu zmierza, wtedy żaden wiatr nie jest
mu pomyślny”. Dobrze opracowana strategia pozwala określić misję, wizję oraz cele strategiczne dla danej organizacji, a prawidłowo dobrane wskaźniki powiedzą nam, na ile
nasze zamierzenia udało się zrealizować. Cieszę się, że podobne postulaty co do misji,
wizji i celów strategicznych zgłasza w swojej pracy Marian Zalewski, dodatkowo apelując
o „większą pokorę w pracach nad strategią”2. To dobrze rokuje temu dokumentowi, który
ma nakreślić ramy działania i funkcjonowania OSP na najbliższe kilkadziesiąt lat.
2. Determinanty systemowe
Powiat obornicki jest jednym z najmniejszych w woj. wielkopolskim – składa się jedynie z czterech gmin, ale to właśnie tam w 2017 r. powstał program poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Jego głównym celem było kształtowanie świadomości społeczeństwa
lokalnego na temat zagrożeń i nauczaniu bezpiecznego zachowania na różnych poziomach edukacyjno-społecznych, począwszy od przedszkolaka aż do seniora. Program powstał dzięki inicjatywie władz samorządowych, w szczególności wójta Ryczywołu Renaty
Gembiak-Binkiewicz i komendanta powiatowego PSP w Obornikach st. bryg. Sławomira
Zdrenki. Na początku postawiono sobie fundamentalne pytanie: kto i kiedy ma to realizować? Odpowiedzią na to pytanie było powołanie w każdej gminie lokalnych grup liderów
prewencji społecznej (głównie druhów OSP oraz nauczycieli), aby mogli oni docierać do
mieszkańców w szerokim wymiarze oraz krótkim czasie i zapobiec możliwie w jak największym stopniu sytuacjom zagrażającym życiu mieszkańców powiatu. Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej PSP w Obornikach wyszkolili 46 liderów, wytypowanych przez za-

2

Zalewski M., Strategia Związku – wybrane zagadnienia działalności związku OSP RP, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050”, t. 1, str. 79.
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rządy poszczególnych OSP (po dwóch druhów z każdej jednostki), a także osoby wskazane przez samorządy gminne. Szkolenia zostały przeprowadzone z osobna w każdej gminie
powiatu obornickiego. Do obowiązków gminnego lidera prewencji społecznej należało:
·· wzmacnianie świadomości społeczeństwa o przyczynach i skutkach powstawania pożarów, zatruć tlenkiem węgla oraz zwiększenie bezpieczeństwa, promocja bezpiecznego
stylu życia i ochrona domostwa przed pożarami;
·· doskonalenie umiejętności dydaktycznych i stworzenie aktywnej sieci druhów/druhen
OSP wspierających działania edukacyjne społeczności lokalnej;
·· udział w szkoleniach organizowanych dla liderów w KP PSP w Obornikach (dwa razy
w roku);
·· wypracowanie w czasie szkoleń materiałów na szkolenia gminne dla druhów/druhen
OSP;
·· udostępnianie wykorzystanych materiałów szkoleniowych za pośrednictwem strony internetowej KP PSP Oborniki;
·· promowanie profilaktyki pożarowej i informowanie o działaniach w dziedzinie prewencji społecznej.
Wokół programu szybko zaczęło się gromadzić grono ludzi szczególnie zainteresowanych tą tematyką. Trafnym posunięciem było zaangażowanie do programu opiekunów –
nauczycieli grup przedszkolnych i szkolnych. Osoby te skierowały swoje działania w stronę
bezpieczeństwa dzieci, przedstawiając im przygotowywane przez pracowników komendy
prezentacje oraz inicjując wiele akcji edukacyjnych w następujących obszarach:
·· zwiększenie świadomości na temat zagrożeń występujących w otoczeniu dzieci (dom,
ogród, ulica, rzeka, jezioro, las, łąka, pole itp.);
·· bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia;
·· upowszechnienie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i o ochronie przeciwpożarowej,
dbałości o dom i otoczenie w perspektywie dbałości o urządzenia i instalacje występujące w domach i mieszkaniach.
Liderzy prewencji społecznej powiatu obornickiego, będący autorytetami w społecznościach lokalnych, okazali się również niezwykle aktywni w działalności prewencyjnej.
Były to osoby zaangażowane, działające bezinteresownie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, które przekazywały nabytą wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej w swoim
najbliższym środowisku. Strażacy OSP odwiedzali mieszkańców w ich domach, a przy
okazji tradycyjnego rozdawania kalendarzy dodawali do nich ulotki prewencyjne oraz
sprawdzali (za zgodą gospodarzy!) ich domostwa pod kątem bezpieczeństwa pożarowego
i namawiali do montowania w domach i mieszkaniach czujek dymu oraz czadu. Były też
akcje montowania przez strażaków OSP w wybranych domach czujek zakupionych przez
starostwo powiatowe. Pojawiły się też akcje promocyjne – „Czujka na Dzień Kobiet” czy
„Czujka na Dzień Matki”.
Rodzi się pytanie: dlaczego akurat w tym powiecie i tej gminie ludzie, organizacje i organy władzy wspólnie zadbali w sposób skoordynowany i masowy o podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w społeczności lokalnej? Odpowiedź jest banalnie prosta,
a zarazem smutna – rok wcześniej w centrum Ryczywołu miał miejsce tragiczny pożar,
w którym zginęło pięć osób. Dla lokalnej społeczności był to wielki szok, który unaocznił,
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że zagrożenie pożarem dla każdego jest realne. Dlatego mieszkańcy wspólnie postanowili
zrobić coś, aby to zagrożenie zmniejszyć. Wiele to mówi o polskiej mentalności, tradycyjnie „mądrej po szkodzie” – gdyż nie słyszałem o jakichkolwiek innych tak skoordynowanych i masowych programach poprawy bezpieczeństwa pożarowego na poziomie
lokalnym. Najwidoczniej pozostałe gminy w Polsce czekają na własne tragiczne pożary.
I trudno nie zgodzić się tutaj z Krzysztofem Biskupem, który twierdzi, że „bezpieczeństwo
pożarowe dla mieszkańców naszego kraju nadal nie jest przedmiotem codziennej troski”3.
Gorzką prawdziwość tego stwierdzenia potwierdzają również dalsze losy tego lokalnego
programu poprawy bezpieczeństwa pożarowego – wystarczyło, że zmienił się wójt w Ryczywole, komendant powiatowy PSP w Obornikach odszedł na emeryturę i program został w ciągu zaledwie 3 lat zapomniany, bo nie było komu o nim przypominać, a ludzie...
zapomnieli o zagrożeniach pożarowych, pochłonięci codziennością. Aż do następnego
pożaru... Wniosek z tego przykładu jest następujący: program prewencyjny, aby był trwale
skuteczny, powinien być wdrażany i zarządzany centralnie oraz mieć zapewnione stałe
finansowanie. Trafnie podsumowuje to K. Biskup, pisząc, że „działania z zakresu pożarowej prewencji społecznej mogą być realizowane/koordynowane zarówno na poziomie
lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. I chociaż znanych jest wiele udanych projektów zrealizowanych na poziomie lokalnym, to jednak z perspektywy zasięgu i efektywności najskuteczniejsze są te o zasięgu ogólnokrajowym. Ich podstawowymi zaletami są:
koncentracja zasobów, szeroki zasięg, unikanie dublowania wysiłków oraz oszczędność
finansowa”4.
3. Determinanty rozwojowe
Prewencja społeczna jest najbardziej logicznym kierunkiem rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). System został utworzony w 1995 r., a celem jego
powołania było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym podejmowanych
w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, głównie przez jednostki
Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Przez 25 lat swojego funkcjonowania KSRG przeszedł prawdziwą rewolucję w dziedzinie wyposażenia w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej, a także szkolenia druhów na wszystkich poziomach zaawansowania. Niestety, nie zmienił się tylko jeden parametr – kluczowy z punktu
widzenia skuteczności działania systemu: liczba ofiar śmiertelnych pożarów. W 1995 r.
zginęło w ten sposób w Polsce około 500 osób, a w 2019 r. dokładnie 526. Co gorsza, parametr ten wykazuje jedynie niewielkie wahnięcia – liczba ofiar na przestrzeni lat wahała
się od 486 (2004 r.) do 609 (2006 r.), a statystyka osób rannych w pożarach jest jeszcze
bardziej niekorzystna. Jeżeli więc, jak wskazuje Dariusz Marczyński5, OSP samodzielnie

3
4
5

Biskup K., Strażak ochotnik prewentysta, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050”, t. 2, str. 184.
Ibidem, str. 183.
Marczyński D., Strategia optymalizacji sieci ochotniczych straży pożarnych wyzwaniem dla krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego i bezpieczeństwa obywateli, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050”, t. 2, str. 166.
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likwidują 25-30% zdarzeń, to oznacza, że są one niestety również „odpowiedzialne” za
coroczną śmierć w pożarach około 150 osób!
Ten niechlubny parametr „strażackiego wstydu” jest wartością stałą, a dotychczasowe
ogromne inwestycje w nowe samochody strażackie, sprzęt ratowniczy i ubrania ochronne
oraz nowoczesne programy szkolenia ratowników okazały się nieskuteczne. Jeżeli chcemy
zmienić ten niekorzystny wskaźnik, to musimy zmienić nasze podejście do ratownictwa
i zacząć ratować ludzi jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia. Przeczytałem, że jednym
z trzech głównych celów strategii Florian 2050 ma być skrócenie czasu reakcji do 5 min6.
Problem w tym, że większość ofiar śmiertelnych pożarów nie żyje już w momencie, gdy
ktoś alarmuje straż pożarną, więc nawet najlepiej wyszkoleni strażacy, wyposażeni w najnowszej generacji sprzęt ratowniczy, nie mają i tak żadnych szans na uratowanie tych
osób. Skracanie czasu dojazdu jednostek ratowniczych i tak nie uratuje im życia! Już
w 2018 r. jednostki ratownicze docierały do 90,46% zdarzeń w czasie poniżej 15 min7,
a i tak nie wpłynęło to w żaden sposób na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych. Taką
szansę stwarza nam JEDYNIE PREWENCJA SPOŁECZNA, rozumiana jako działalność
o charakterze informacyjno-edukacyjnym, służąca zwiększeniu świadomości zagrożeń,
zapobieganiu im i propagowaniu właściwych zachowań w razie ich wystąpienia. Kluczowym działaniem na najbliższe lata będzie przygotowanie ogólnopolskiego programu rozwoju prewencji społecznej w OSP, bo tylko taki daje nam gwarancję sukcesu. Ten sam postulat
zgłasza K. Biskup, pisząc, że „realizacja ogólnopolskiego projektu w zakresie pożarowej
prewencji społecznej jest nie tylko ciekawym i ważnym wyzwaniem, ale może okazać się
również szansą tchnięcia ożywczego impulsu w działania OSP w Polsce”8. Właśnie taki
program powinien stworzyć nie kto inny, jak Zarząd Główny ZOSP RP.
Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? I od czego zacząć? Podpowiadam, że od... edukacji. Najskuteczniejszym środkiem edukacyjnym w obecnych czasach jest szkolenie
e-learningowe, które w szybkim czasie umożliwia przeszkolenie dużych grup uczestników, rozproszonych po terenie całego kraju. Taka platforma e-learningowa w obszarze
prewencji i integracji społecznej dla OSP już istnieje, a jej adres to www.firefightersplus.
eu. Platforma jest bezpłatna i nie wymaga nawet logowania – wystarczy tylko na nią wejść
i można już z niej korzystać. W przyjazny sposób wdraża uczestnika w zagadnienia prewencji społecznej, pokazując przykłady konkretnych działań realizowanych przez strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników. Warto promować ją szeroko wśród druhów,
gdyż uczy zagadnień zupełnie obecnie pomijanych w standardowych programach szkolenia. Można przejść przez cały cykl szkolenia (zajmuje to przeciętnie około 30-60 godz.),
przystąpić do egzaminu końcowego i otrzymać certyfikat ukończenia kursu z zakresu
prewencji społecznej lub korzystać z kursu wyrywkowo, sięgając po narzędzia, które są
w danej chwili potrzebne. Ten kurs pozwala w ciągu kilku zaledwie miesięcy przeszkolić
liderów regionalnych i lokalnych. Z najlepszych z nich można powołać przy ZG ZOSP RP

6
7
8

Pawlak W., Słowo wstępne, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050”, t. 1, str. 10.
Marczyński D., op. cit., str. 166.
Ibidem, str. 184.
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grupę roboczą, która opracowałaby ogólnopolski program rozwoju prewencji społecznej
w OSP, bazując na dostępnych i sprawdzonych rozwiązaniach krajowych i zagranicznych.
Program ten mógłby być inherentną częścią strategii Florian 2050 lub stanowić program
wykonawczy do niej.
4. Determinanty finansowe
Żadna strategia i żaden program nie zostaną wdrożone bez zapewnienia stałego i niezawodnego finansowania. Nie czuję się na siłach zabierać głos na temat finansowania OSP
ze źródeł budżetowych, gdyż w obecnej sytuacji politycznej przypomina to bardziej wróżenie z fusów niż realne prognozy oparte o rzeczowe analizy. Chciałbym jednak zwrócić
uwagę na aspekt wsparcia finansowania krajowego (które, mniejsze lub większe, ale będzie
zawsze) przez środki Unii Europejskiej, które mogą być pozyskiwane na realizację wielu
przedsięwzięć podejmowanych przez ochotnicze straże pożarne. Jako ekspert od strażackich projektów unijnych zostałem w 2005 r. poproszony przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki i Pracy o wsparcie inicjatywy druhów z powiatu żywieckiego (m.in. OSP Pewel
Ślemeńska), którzy mieli dobry pomysł. W efekcie tej współpracy zaledwie rok po wejściu
Polski do Unii Europejskiej powstał projekt modelowy „Remiza ochotniczej straży pożarnej jako centrum nowoczesnych technologii na wsi”9. Projekty modelowe miały pomóc
beneficjentom w poprawnym pisaniu wniosków oraz sprawnym aplikowaniu o fundusze
unijne. Ich podstawową zaletą było to, że wspierały bardzo wiele podobnych do siebie
przedsięwzięć, były zrozumiałe dla potencjalnych beneficjentów (także dla osób bez specjalistycznej wiedzy o UE) oraz opierały się na uproszczonej ścieżce składania wniosków
(zawierały m.in. ściśle ustaloną listę kosztów kwalifikowanych). Nieznana jest mi liczba
wszystkich udanych realizacji tego projektu, ale jego zawartość merytoryczna stanowiła
podstawę dla dwóch dużych, ogólnopolskich projektów zrealizowanych w kolejnych latach
– „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe”10 oraz „Wioska internetowa”11 – w ramach
których łącznie ponad 1000 remiz w całej Polsce zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne do prowadzenia szkoleń na odległość. A wszystko
rozpoczęło się od inicjatywy, pomysłowości i determinacji kilku osób oraz skutecznym
wykorzystaniu potencjału ludzkiego i szans rozwojowych, które pojawiły się w naszym
kraju w tamtym czasie. To pokazuje, że nawet niewielka grupa specjalistów jest w stanie
opracować projekty, których beneficjentami mogą być całe społeczności. I tacy ludzie są
i działają w strukturach Związku – trzeba ich tylko wyłowić i odpowiednio zmotywować.
Unia Europejska wkracza w nową perspektywę finansową 2021-2027, programy krajowe i regionalne są na końcowych etapach tworzenia. Warto zadbać o umieszczenie w nich

9

10

11

Więcej o tym projekcie: https://docplayer.pl/12538020-Projektu-modelowego-remiza-ochotniczej-strazy-pozarnej-w.html (dostęp: 8.11.2020).
Więcej o tym projekcie: https://kig.pl/o-kig/o-nas/projekty-realizowane-przez-kig/internetowe-centra-edukacyjno-oswiatowe-na-wsiach/ (dostęp: 8.11.2020).
Więcej o tym projekcie: http://www.wioskainternetowa.pl/strona/o_projekcie (dostęp: 8.11.2020).
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zapisów korzystnych dla OSP, a następnie śmiało realizować kolejne projekty, które mogą
być realizowane nawet na poziomie lokalnym, a służyć całej społeczności OSP w Polsce.
Potencjał OSP jest ogromny, ale rację ma K. Biskup, twierdząc, że „do osiągnięcia sukcesu
sam potencjał nie wystarczy – potrzebne jest jeszcze jego odpowiednie wykorzystanie”12.
Dobrym przykładem wykorzystania własnego potencjału jest projekt „Fire Cadets Plus”,
który z partnerami z: Chorwacji, Danii, Estonii i Hiszpanii realizuje obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu (pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie), a którego celem
jest stworzenie platformy e-learningowej dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – niezwykle wyczekiwanego narzędzia edukacyjnego, o czym pisze S. Kruszewski13. Platforma
ta (być może w połączeniu z odpowiednią aplikacją na smartfony) zagadnienia szeroko
rozumianej prewencji społecznej połączy z innymi ważnymi aspektami funkcjonowania
MDP w Polsce, takimi jak taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana pierwsza pomoc, sport pożarniczy (w tym CTIF), bank dobrych
pomysłów oraz forum dyskusyjne. Treści edukacyjne uwzględnią również stale rosnący
odsetek dziewcząt w szeregach MDP – z 29% w 2008 r. do 37% w 2018 r.14. Platformy
e-learningowe to przyszłość edukacji w OSP i MDP, szczególnie w czasie pandemii, gdy
osobiste kontakty instruktorów z kursantami są bardzo ograniczone. Warto podkreślić, że
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. druha Alojzego Kozy przy OSP w Kwilczu (oraz jej
opiekun – dh Martin Halasz) są laureatami konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna z 2017 r., a stworzona przez nich platforma e-learningowa będzie
dostępna dla wszystkich MDP w Polsce już od 2022 r.
Podsumowanie i wnioski
1. Podzielam entuzjazm Stanisława Kunikowskiego15 co do potrzeby i wartości „Analiz
strategicznych Florian 2050”, że z jednej strony ma to być dogłębna diagnoza stanu
obecnego, a z drugiej wyznaczenie celów strategicznych na podstawie przeprowadzonych analiz. Osiągnięcie tych celów będzie zdeterminowane przez szereg czynników:
politycznych, strategicznych, systemowych, rozwojowych i finansowych. Wszystkie je
należy brać pod uwagę już na etapie opracowywania strategii. Ponadto strategia Florian 2050 powinna być skorelowana z krajowymi i branżowymi dokumentami o podobnym charakterze.
2. Dobrze opracowana strategia to „konstytucja” organizacji, ale jako kluczowy dokument nie może być zbyt obszerna (głównie wizja, misja i cele strategiczne). Dotychczas
wydane dwa tomy „Analiz strategicznych Florian 2050” to już 900 str. opracowań.
Sama strategia, bazując na opracowanych analizach, nie powinna liczyć więcej niż kilkadziesiąt stron.

12
13
14
15

Ibidem, str. 182.
Kruszewski S., op. cit., str. 218.
Szlichta E., op. cit., str. 130.
Kunikowski S., Edukacja dla bezpieczeństwa, [w:] „Analizy strategiczne Florian 2050”, t. 1, str. 143.
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3. Miarą wartości każdej strategii jest właściwy dobór wskaźników. Wśród nich najważniejszym powinno być zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w pożarach na terenach
wiejskich.
4. Jednym z najważniejszych zadań dla Zarządu Głównego ZOSP RP powinno być jak
najszybsze opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego programu prewencji społecznej
dla ochotniczych straży pożarnych, gdyż tylko skoordynowane i zmasowane działania
w tym obszarze mogą się przyczynić do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w pożarach.
5. Upowszechnienie e-learningu wśród druhów OSP jest sposobem na prowadzenie
szkoleń na odległość, zwłaszcza w czasie pandemii. W obszarze prewencji społecznej
warto skorzystać z bezpłatnej platformy e-learningowej www.firefightersplus.eu w celu
wyszkolenia lokalnych liderów OSP, o których upomina się również Konrad Burdyka16. Platforma jest szczególnie przydatna dla opiekunów drużyn MDP.
6. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2028 stanowi dużą szansę na
realizację wielu działań ochotniczych straży pożarnych za pieniądze UE. Aby optymalnie ją wykorzystać, potrzebne jest dobre przygotowanie kompetentnego zespołu
fachowców w tej dziedzinie i mądry lobbing.
St. bryg. w st. spocz. Robert Klonowski jest współtwórcą Strategii rozwoju ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020, projektu modelowego UE „Remiza OSP jako centrum nowoczesnych technologii na wsi” oraz
„Polsko-angielskiego – angielsko-polskiego słownika ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego”. Menedżer projektów „Firefighters Plus” i „Fire Cadets Plus”.
Ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członek OSP w Kwilczu.
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XV.

PROFILAKTYKA POŻAROWA
W STRATEGII ROZWOJU ZOSP RP
Bronisław Skaźnik
Propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego to jeden z głównych celów, które
powinny znaleźć się w strategii rozwoju Związku OSP RP i samych ochotniczych straży
pożarnych. O tym, że prewencja, czyli zapobieganie, jest równie ważna, jak reagowanie
i zwalczanie zagrożeń, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. A że na terenach, gdzie działają OSP, jest w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia, świadczą statystyki.
W miejscowościach, w których funkcjonuje najwięcej OSP (tereny wiejskie i małe
miasteczka), corocznie odnotowuje się dużą liczbę pożarów, w których giną ludzie. Większość z nich powstaje w budynkach mieszkalnych – ponad 30 tys., ale także w obszarze
rolnictwa (budynki inwentarskie, gospodarcze, uprawy) – blisko 40 tys. i oczywiście w lasach – prawie 10 tys. (dane KG PSP za 2019 r.).
1. Dlaczego tak się dzieje?
To właśnie takie obiekty, jak budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze nie są
objęte nadzorem prewencyjnym Państwowej Straży Pożarnej ani też działaniami prewencyjnymi ze strony firm ubezpieczeniowych (o ile takie działania w ogóle istnieją). Trudno
również mówić obecnie o jakimkolwiek społecznym zaangażowaniu obywateli w zapewnienie własnego bezpieczeństwa, pomijając oczywiście tych zrzeszonych w strukturach
OSP lub innych organizacji pozarządowych mających za statutowe cele kwestie szeroko
pojętego bezpieczeństwa publicznego. To oni angażują swój potencjał w działania na rzecz
dobra wspólnego. Powszechnie panuje przeświadczenie, że skoro płacę podatki, to mam
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zagwarantowane bezpieczeństwo zawsze i wszędzie, równie powszechne jest przekonanie,
że nieszczęście dotknie innych, nie mnie.
Tymczasem liczba pożarów i osób, które tracą w nich życie, jest wartością stałą. Jeżeli
chcemy więc zmienić ten niekorzystny wskaźnik, to musimy również zmienić nasze podejście do ratownictwa. Zmniejszenie liczby pożarów, a także poszkodowanych stanie się
możliwe poprzez zintensyfikowanie działań prewencyjnych. I tutaj właśnie pojawia się
miejsce dla OSP, oczywiście we współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami.
Wraz z rozwojem techniki i postępem cywilizacyjnym wzrasta liczba różnorodnych
zagrożeń, również pożarowych (przykładem niech będą rosnące jak grzyby po deszczu
instalacje fotowoltaiczne). Jednocześnie nie nadążają za tym regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem pożarowym. W obszarze rolnictwa są one dość archaiczne (zapisy rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), z późniejszą
zmianą z dn. 11.01.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. nr 9, poz. 67) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), a w obszarze odnawialnych źródeł energii praktycznie nie istnieją. I tutaj pojawia się rola dla służb państwowych
i firm ubezpieczeniowych – w określaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej na tyle
precyzyjnych, aby wszyscy mogli je jednakowo rozumieć. Lukę w tej dziedzinie stara się
wypełniać Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (organizacja zrzeszająca
osoby zajmujące się na co dzień inżynierią pożarową, a także firmy z branży ppoż.), które
wydaje wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w konkretnych dziedzinach. Ostatnio na przykład dotyczące prawidłowego projektowania ocieplenia budynków, oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych
oraz urządzeń fotowoltaicznych. Takie wytyczne i uregulowania są potrzebne dla innych
obszarów, w tym rolnictwa czy budynków mieszkalnych. I to właśnie między innymi
z tych wytycznych mogliby korzystać członkowie OSP, którzy najpierw powinni zostać
z nimi zapoznani.
Szkolenie OSP to zadanie ustawowe Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście w tym
obszarze nikt tej instytucji nie zastąpi. Dotychczas jednak PSP nie prowadziła w zasadzie
szkoleń prewencyjnych dla druhów OSP (nie ma takich programów). Problemem są możliwości etatowe, ale także brak odpowiedniej wiedzy specjalistycznej z zakresu prewencji
u strażaków PSP, z których znaczna część zajmuje się działalnością operacyjno-ratowniczą. Najpierw przeszkolić trzeba więc funkcjonariuszy PSP, aby z kolei oni mogli przekazywać tę wiedzę druhom. Jeśli znaczna część strażaków zawodowych będzie dobrze znała
zagadnienia prewencyjne (oczywiście na ogólnym poziomie, bez zagłębiania się w szczegółowe wymagania znane rzeczoznawcom), to łatwiej będzie można je przekazywać
członkom OSP. Tym bardziej że wielu strażaków PSP to czynni członkowie ochotniczych
straży pożarnych, a ich doświadczenie i wiedza w działalności OSP jest bardzo pożądana.
Państwowa Straż Pożarna powinna być więc zainteresowana, aby nowo przyjmowani kandydaci na funkcjonariuszy mieli już staż w OSP. Dzięki temu pozyska osoby sprawdzone,
zaznajomione z rzemiosłem pożarniczym i niejednokrotnie mające wiele umiejętności
niezbędnych przyszłemu funkcjonariuszowi.
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2. Prewencja to podstawa
Proces kształcenia druhów w obszarze profilaktyki przeciwpożarowej powinien rozpoczynać się jak najwcześniej. To zadanie dla edukatorów w szkołach, którymi mogą być
nauczyciele (mający wiedzę z tego zakresu, przynajmniej na poziomie średnim), ale także
strażacy PSP lub OSP mający predyspozycje pedagogiczne (przygotowani np. na kursach
pedagogicznych), a przy tym wiedzę zawodową w zakresie prewencji pożarowej. Dobry
sposób zaszczepiania tej wiedzy stanowią różnego rodzaju konkursy, m.in. Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP). Rywalizacja z rówieśnikami jest motorem do przyswajania wiedzy i jej poszukiwania. Materiały do nauki powinny być ciągle aktualizowane
i jak najszerzej popularyzowane. Powinny zostać przygotowane programy do szkolenia
nauczycieli i edukatorów, dzieci i młodzieży a także członków OSP propagujących bezpieczeństwo pożarowe. Programy takie mogłyby być przygotowywane przez Związek OSP
RP, szkoły pożarnicze, CNBOP-PIB, ale mogą się włączyć w to również inne organizacje,
np. SITP czy instytucje ubezpieczeniowe. Internetowa platforma edukacyjna (e-learning)
dla członków OSP powinna zostać rozszerzona o takie właśnie programy. Dzieci i młodzież, które wykazują zainteresowania pożarnictwem, w tym profilaktyką, należy zachęcać
do wstępowania do młodzieżowych drużyn pożarniczych, zaś później OSP, a także do
kształcenia się w szkołach pożarniczych.
Dysponując już narzędziami w postaci wiedzy o zagrożeniach i zapobieganiu im,
a także ludźmi mającymi tę wiedzę, można zacząć wykorzystywać oba te zasoby w celu
wykrywania zagrożeń w konkretnych środowiskach, wskazywania możliwości ich eliminacji oraz upowszechniania tej wiedzy w społeczeństwie (obszar tzw. prewencji społecznej
to oddzielny temat). Działalność ta może przybierać różne formy. Począwszy od edukacji
dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, dorosłych podczas festynów czy imprez
organizowanych przez OSP i gminy, a skończywszy chociażby na „przeglądach bezpieczeństwa pożarowego” prowadzonych m.in. wśród rolników i mieszkańców wspólnie
z funkcjonariuszami PSP, przedstawicielami gmin, kominiarzami czy ubezpieczycielami.
Przeglądy takie były już kiedyś praktykowane i jeśli miały charakter edukacyjny, a nie represyjny, przynosiły wiele pożytku.
Najszersze jednak oddziaływanie może zapewnić prewencja społeczna, rozumiana jako
działalność o charakterze informacyjno-edukacyjnym, służąca zwiększeniu świadomości
zagrożeń, zapobieganiu im i propagowaniu właściwych zachowań w razie ich wystąpienia.
Takim środkiem edukacyjnym jest szkolenie e-learningowe. Dlatego warto także pomyśleć o przygotowaniu platformy e-learningowej dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,
najlepiej w połączeniu z aplikacją na smartfony, która zagadnienia prewencji społecznej
mogłaby połączyć z innymi ważnymi aspektami funkcjonowania MDP w Polsce (taktyka
działań ratowniczo-gaśniczych, nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana pierwsza
pomoc, sport pożarniczy, w tym CTIF, bank dobrych pomysłów oraz forum dyskusyjne).
Platformy e-learningowe to przyszłość edukacji w OSP i MDP, szczególnie w czasie pandemii, gdy osobiste kontakty instruktorów z kursantami są bardzo ograniczone.
Wzorując się na zachodnich tradycjach i zwyczajach, można byłoby zmobilizować
lokalne społeczności do aktywnego włączenia się w na przykład obchody Dnia Strażaka czy organizację zawodów sportowo-pożarniczych. Praca wolontariacka podczas tych
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przedsięwzięć nie tylko przybliży główne założenia strażackiej służby na rzecz drugiego
człowieka, mienia i środowiska naturalnego, ale także wyzwoli akcenty przynależności do
wspólnoty lokalnej, da poczucie obywatelskiego spełnienia. Podczas tych spotkań istotne
powinno być prezentowanie elementów rozpoznawania potencjalnych zagrożeń i kwestii
zapobiegania ich następstwom. Powszechna znajomość potencjalnych zagrożeń pozyskiwana nie podczas obowiązkowych szkoleń, ale w przyjaznych, niezobowiązujących okolicznościach da znacznie większą gwarancję przyswojenia naturalnych nawyków, koniecznych w obliczu nieprzewidywalnych zdarzeń.
Włączenie osób cywilnych (szczególnie dzieci i młodzieży) w realizację statutowych
elementów edukacyjnych (OTWP) i kulturalnych (orkiestry dęte, grupy artystyczne, konkursy plastyczne) rozbudzi w młodych umysłach misję humanitaryzmu i pomocniczości. Zaangażowanie fachowców (branżowców) do działalności w strażackich strukturach
w obszarach ich kwalifikacji zawodowych (ekonomiści, informatycy itp.) ułatwi natomiast
spełnienie wszelkich powinności formalnoprawnych ciążących na jednostce, da poczucie
wartości ich wiedzy i doświadczenia, a przy okazji niemalże każdego spotkania można
wtrącić treści merytoryczne dotyczące spraw operacyjnych i bezpieczeństwa.
Działalność ochotniczych straży pożarnych, ich utrzymanie i wyposażenie finansowane są z różnych źródeł, nie tylko ze środków gmin. Pewna część tych środków (zapewne
stosunkowo niewielka) mogłaby być przeznaczona na działania w zakresie edukacji i prewencji. Byłyby to środki dobrze zainwestowane, które zwróciłyby się w krótkim czasie zapewne w dwójnasób. I chociaż korzyści z prewencji nie są łatwo policzalne, to świadomość
decydentów w tym zakresie być może doprowadzi w niedalekiej przyszłości do rozkwitu
profilaktyki przeciwpożarowej także wśród ochotniczych straży pożarnych, z pożytkiem
dla lokalnej społeczności.
Powyższe zadania, aby mogły być w pełni realizowane, powinny być zapisane w ustawach. Z moich informacji wynika, że przygotowywana jest ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z zadań prewencyjnych
wymieniono w zasadzie tylko organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Więcej możemy znaleźć w statutach OSP, gdzie wskazuje się m.in. następujące zadania: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed
nimi; prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; pełnienie roli lokalnego ośrodka
postępu cywilizacyjnego; podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym
terenie.
Bronisław Skaźnik − oficer pożarnictwa, inżynier chemik, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
członek Prezydium ZG ZOSP RP.
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ZAOPATRZENIE W WODĘ
WYZWANIEM NA PRZYSZŁOŚĆ
Bartosz Napierała
Ochotnicze straże pożarne od lat skupiają szeregi wolontariuszy. Oprócz ochotników, których pasją jest ratowanie życia i mienia, niemałą grupę stanowi młodzież uprawiająca sport pożarniczy, członkowie orkiestr dętych czy innych grup zainteresowań. Wiejskie remizy, nie przez
przypadek często ulokowane w jednym budynku ze świetlicami wiejskimi, stanowią miejsce
spotkań lokalnej społeczności. Jeszcze kilka dekad temu strażnice tętniły życiem. Dzisiaj, choć
nie odważę się napisać, że brakuje ludzi z pasją do tej służby, to jednak wyraźnie widać spadek zainteresowania młodych formą spędzania wolnego czasu, jaka jeszcze niedawno była jedną
z najbardziej atrakcyjnych dla lokalnej społeczności. Mimo młodego wieku zdążyłem ten trend
zaobserwować na przykładzie swojej jednostki. Kiedy w 2001 r. jako 10-letni chłopak wstępowałem w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kościanie (miasteczko w Wielkopolsce
liczące 25 tys. mieszkańców), byłem jednym z 40 chłopaków, którzy uczestniczyli w spotkaniach
i treningach. Z biegiem lat chętnych do zasilenia naszych szeregów jest coraz mniej. Kiedyś problemem był wybór spośród chętnych tych, którzy mieli reprezentować jednostkę na zawodach
sportowo-pożarniczych. Dzisiaj problemem jest zebranie odpowiednio licznej grupy.
Moim zdaniem powodów takiej sytuacji jest kilka. Przede wszystkim w przeszłości, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach, straż pożarna była bezkonkurencyjna. Nie było zbyt
wielu atrakcyjniejszych form spędzania wolnego czasu. Dzisiaj mamy szeroką ofertę klubów
sportowych, hobbystycznych, zajęć dodatkowych, nauki gry na instrumentach, śpiewu, tańca
czy sztuki. Otoczenie wokół nas szybko się zmieniło. Powszechny dostęp do środków transportu oraz rozwój infrastruktury sprawił, że codziennością stało się pokonywanie odległości, które
jeszcze niedawno zdawały się być zbyt duże. Młodzież ciągnie do wielkich miast, które oferują
wykształcenie, pracę, karierę i rozrywkę.
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Najmocniej skutki coraz mniejszego zainteresowania strażą pożarną odczuwają najmniejsze jednostki. Brak młodych chętnych przejmować obowiązki od starszych druhów
często powoduje, że aktywność jednostek na wsiach ogranicza się jedynie do kilku spotkań w ciągu roku. Mała aktywność z reguły przekłada się zaś na ich niską wartość bojową. Jednostki, w których nie ma potencjału ludzkiego, nie otrzymują wysokiego wsparcia
finansowego, są słabiej wyposażone sprzętowo i rzadko dysponowane do działań ratowniczo-gaśniczych. Największą wartość operacyjną mają oczywiście jednostki włączone do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To one są trzonem interwencyjnym w powiatach. Częstotliwość podejmowanych przez nie interwencji przyciąga zainteresowaną pożarnictwem młodzież, która zapewnia ciągłość życia jednostki.
Znaczenie operacyjne jednostek spoza systemu widać choćby podczas działań związanych z pandemią COVID-19 czy rozprzestrzenianiem się wirusa świńskiej grypy.
Ochotnicy dysponowani są wtedy do ogłaszania społeczeństwu komunikatów o środkach
bezpieczeństwa, dystrybucji środków ochronnych (maseczki), do pomocy seniorom w robieniu zakupów, dostarczania jedzenia osobom przebywającym na kwarantannie, odkażania miejsc publicznych, czy obsługi punktów dezynfekcji. Również podczas katastrof
naturalnych jednostki typu „S” często angażują się w działania. Przykładem mogą być
powodzie czy usuwanie skutków wichur.
Jednostki spoza KSRG można również świetnie wykorzystać podczas większych pożarów. O ile te skupione w systemie będą dysponowane jako pierwsze do tego typu zdarzeń
i zaangażowane w działania bezpośrednio związane z walką z ogniem, o tyle te drugie
mogą stanowić zabezpieczenie działań na drugiej linii. Jedną z najważniejszych kwestii
podczas dużych pożarów jest zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego. Zwykle potrzebne są duże ilości wody przez dłuższy czas i zwykle w którejś fazie akcji występują problemy z zapewnieniem odpowiedniej jej ilości. Organizacja systemu dostarczania
wody do pożaru może stanowić zadanie trudne, do którego niejednokrotnie angażowane
powinny być siły i środki zbliżone do tych, które pracują bezpośrednio w natarciu czy
obronie, a nawet większe.
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Potrzebę rozwiązania systemowego od dawna zauważają dowódcy w coraz większej liczbie powiatów. W niektórych miejscach w kraju takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują od wielu lat, nie są czymś nowym. Jako że na co dzień pracuję w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie, posłużę się przykładem z własnego podwórka. W 2017 r. powstała
„Koncepcja zaopatrzenia wodnego powiatu kościańskiego na potrzeby działań gaśniczych”
– oparta na rozwiązaniach funkcjonujących w innych powiatach. Bo skoro coś z powodzeniem działa od lat u innych, to dlaczego nie miałoby zadziałać i u nas? Powstały plan zakłada
budowę zaopatrzenia wodnego podczas dużych pożarów przez wybrane jednostki. W każdej gminie w powiecie do realizacji tego zadania wyznaczona jest jedna jednostka typu „S”.
Oczywiście wybór konkretnych OSP dokonywany jest na podstawie opinii komendantów
gminnych, dowódców i chęci realizacji tych zadań przez samych zainteresowanych.
Jednak same dobre chęci nie wystarczą. Potrzebne jest również odpowiednie wyposażenie i umiejętności. Koncepcja zakłada transport sprzętu do realizacji zaopatrzenia wodnego za pomocą przyczep towarowych. W związku z tym jedno z kryteriów wyboru jednostek do budowy systemu stanowiło posiadanie samochodu umożliwiającego transport
takiej przyczepy wraz z wyposażeniem. Podstawowym sprzętem, który musi znaleźć się
w wyposażeniu jednostki przewidzianej do tego typu działań, są na pewno: motopompy
(również do wody zabrudzonej), węże tłoczne (W-110 i W-75), węże ssawne, zbiorniki
wodne, armatura wodna (zbieracze, rozdzielacze, nalewaki, strumienice, zawory, klucze
do łączników, smoki ssawne, pływaki), mostki przejazdowe, linki asekuracyjne czy gospodarcze. Podczas kolejnych ćwiczeń oraz akcji ratowniczo-gaśniczych potrzeby sprzętowe wzrastają. Ratownicy zauważają potrzebę kolejnego doposażenia w sprzęt ułatwiający
pracę. Podczas działań po zmroku przyda się z pewnością sprzęt oświetleniowy. Długotrwałe akcje wymuszają wyposażenie się w dodatkowe kanistry paliwa czy zapasowe świece i zestawy naprawcze. Dla bezpieczeństwa ratowników, którzy niejednokrotnie działać
będą przy zbiornikach wodnych, konieczne staje się uzbrojenie w kamizelki asekuracyjne.
Po kilku czy kilkunastu godzinach ciężkiej pracy bezcenny okaże się czajnik, czysta woda,
kawa, herbata czy dania instant. Podczas rozstawiania zewnętrznych zbiorników wodnych, podatnych na uszkodzenia, przydatne okażą się szpadle, miotły, grabie i dodatkowe
plandeki ochronne.
Skąd wziąć środki na zakup tak drogiego sprzętu? Okazuje się, że bardzo dużo rzeczy,
które będą nam potrzebne, możemy nabyć bez większych nakładów finansowych. Większość niezbędnej armatury wodnej z powodzeniem znajdziemy na dawno nieodkurzanych
regałach w garażu naszej strażnicy. Kiedyś z powodzeniem powszechnie stosowane, wraz
z rozwojem samochodów ratowniczo-gaśniczych zapomniane, teraz mogą przeżywać
swoją drugą młodość i doskonale służyć podczas działań. Często motopompy, które uruchamiane są tylko kilka razy w roku, podczas zawodów pożarniczych, mogą być silnym
ogniwem systemu zaopatrzenia wodnego. Jednak mimo wszystko realizacja takich działań
wymaga też pokaźnych zakupów sprzętu. Na szczęście komendanci zauważają potrzebę
i sens takich inwestycji i bardzo przychylnie odnoszą się do zakupu kolejnego ekwipunku. Ich poparcie jest niezbędne przede wszystkim przy rozdziale środków pochodzących
z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Również podczas
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starań o wsparcie finansowe ze strony samorządów lokalnych zdanie komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej czy komendantów gminnych OSP jest kluczowe.
Mimo że na terenie powiatu kościańskiego koncepcja realizacji zaopatrzenia wodnego
na potrzeby działań gaśniczych jest w trakcie wdrażania, to już widać, że ma sens. Oczywiście to żadna nowość. Jak wspominałem wcześniej, na terenie całej Polski podobne systemy
funkcjonują od lat. Wydawać by się mogło, że to działania łatwe, a ze względu na to, że toczą się na tyłach akcji, często są słabo zauważane czy wręcz niedoceniane. Jednak praca na
drugiej linii jest niejednokrotnie cięższa niż ta bezpośrednio związana z usuwaniem zagrożenia. Budowa odpowiedniego systemu dostarczania wody, który zapewni kolegom gaszącym ogień jej nieprzerwane dostawy w odpowiednio dużych ilościach, stanowi wyzwanie
taktyczne i logistyczne oraz niemałe obciążenie fizyczne i psychiczne. Każda decyzja musi
być dokładnie przemyślana, ponieważ późniejsza zmiana, ingerencja w żmudnie budowany
układ pompowo-wężowy często okazuje się bardzo problematyczna, a nawet niemożliwa.
Dlatego OSP przewidziane do tych zadań powinny być przygotowane również merytorycznie. Dobrze, jeśli nadzór nad szkoleniami i ćwiczeniami czy też wsparcie merytoryczne i sprzętowe ma pion operacyjny miejscowej komendy PSP. Wsparcie okazane druhom
podczas ich szkoleń na pewno zaowocuje dobrą pracą podczas działań gaśniczych. Mogę
chyba śmiało pokusić się o stwierdzenie, że każdy dowódca życzyłby sobie, żeby chociaż ten
problem został zdjęty z jego głowy podczas długotrwałych i stresujących akcji.
Zdarzenia, po których wykorzystywane są omawiane rozwiązania, nie występują codziennie. Duże pożary, podczas których budowane są układy pompowo-wężowe, powstają na terenie mojego powiatu zazwyczaj kilka razy w roku. Jednak oprócz bezpośredniego
udziału w akcji poprzez aktywny udział OSP w ćwiczeniach i szkoleniach w remizie znowu można poczuć życie. Dodatkowo świadomość realizacji zadań nietypowych, innych
niż wykonuje reszta strażaków skierowanych do działań, zwiększa prestiż i poczucie bycia istotnym elementem systemu bezpieczeństwa na lokalnym podwórku. Moim zdaniem
tendencja dysponowania do działań tego typu jednostek będzie wzrostowa, a budowa
podobnych systemów w innych rejonach operacyjnych coraz bardziej powszechna. Budowa zaopatrzenia wodnego, nawet podczas zdarzeń, w których takie rozwiązania nie są
niezbędne, stanowi świetny trening zarówno dla strażaków zaangażowanych w działania,
jak i kadry dowódczej.
Przedstawiony powyżej przykład to tylko jedna z wielu form aktywizacji jednostek
mniejszych, słabiej finansowanych i rzadko bezpośrednio związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Myślę, że zaangażowanie się jednostek będących poza systemem
w tego typu działalność ma duży sens i może stanowić pewną strategię przetrwania tych
coraz trudniejszych dla ochotniczych straży pożarnych czasów.
Kpt. Bartosz Napierała jest specjalistą w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie,
woj. wielkopolskie, wiceprezesem OSP w Kościanie.
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MAZOWSZE DLA STRAŻAKÓW
Adam Struzik
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest kontynuatorem chlubnej, blisko stuletniej tradycji ruchu strażackiego, wyrażającej się w niesieniu
bezinteresownej pomocy i służeniu Ojczyźnie. Obecnie zrzesza ponad 16 tys. jednostek.
W organizacji odnajdą się osoby reprezentujące najróżniejsze poglądy, zawody i środowiska. Łączy je wspólna misja działania na rzecz innych. Jej wspaniałą historię tworzą
ludzie, którzy mimo swoich różnych zawodowych i rodzinnych obowiązków w obliczu
zagrożenia zawsze są gotowi pomagać drugiemu człowiekowi, w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Organizacja umacnia ruch ochotniczy jako
samorządny, niezależny związek, służący swoim społecznościom.
Zasługi strażaków ochotników są nieocenione. To właśnie oni narażają własne życie,
niosąc pomoc poszkodowanym. Nie bagatelizują żadnego wezwania i zazwyczaj pierwsi
docierają na miejsce zdarzenia. Ochotnicze straże pożarne to ogromny kapitał w postaci
odważnych, niezwykłych ludzi. Nie myślą oni o zdobywaniu nagród, poklasku, popularności czy rozgłosu. Ciężką pracę w trudnych i niebezpiecznych warunkach wykonują bezinteresownie, dla dobra innych.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wymagająca i ryzykowna jest ta profesja.
Jadąc do zdarzenia, strażacy muszą być nie tylko opanowani, ale i przygotowani właściwie
na wszystko. Jako samorząd województwa mazowieckiego mamy świadomość, że w walce
z ogniem równie ważny, jak wiedza i kwalifikacje jest odpowiedni sprzęt, z jednej strony pozwalający prowadzić skuteczne akcje, a z drugiej – zapewniający bezpieczeństwo
samym strażakom. W naszym budżecie zawsze staramy się wygospodarować środki dla
mazowieckich OSP. W latach 2006-2020 na różnego rodzaju pomoc dla tej grupy przekazaliśmy w sumie 118 mln zł. I to nie tylko na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych,
ale także łodzi motorowych, pomp i motopomp, rożnego typu pił, agregatorów, drabin
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pożarniczych, systemów selektywnego alarmowania, aparatów powietrznych, zestawów
ratownictwa medycznego, pontonów, defibrylatorów, masztów oświetleniowych. To także środki pomocowe na strażnice, umundurowania, dofinansowanie specjalistycznych
szkoleń z obszaru ratownictwa drogowego i medycznego. W trudnym czasie pandemii
jednostki otrzymały również materiały do przeciwdziałania COVID-19, na kwotę ponad 7,5 mln zł. Warto też wspomnieć, że dzięki wsparciu samorządu województwa wiele
jednostek OSP dołączyło do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który łączy OSP
i PSP. Pomagamy systematycznie, a na potrzeby strażaków patrzymy wieloaspektowo.
Dzięki dotacjom środki trafiły do wielu miast i gmin z terenu województwa mazowieckiego, na terenie których działają jednostki OSP. Jestem przekonany, że pomoc finansowa
samorządu Mazowsza stanowi cenne wsparcie w realizowaniu szlachetnej strażackiej misji. Co oczywiste, w dalszym ciągu planowana jest realizacja zadań, których nadrzędnym
celem będzie doposażenie jednostek OSP i modernizacja strażnic.
Ochotnicze straże pożarne to ogromny kapitał, którego nie możemy zaprzepaścić.
Współcześnie stanowią silne instytucje lokalne, współtworząc sieć regionalnych ośrodków kultury. Strażacy zintegrowani są także z innymi organizacjami i grupami społecznymi, aktywnie uczestniczącą w życiu wielu środowisk, zarówno wiejskich, jak i miejskich.
Członkowie OSP współpracują na przykład z lokalnymi sierocińcami, organizują pomoc
dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców. Biorą udział w akcjach zbierania i rozdawania Świątecznej Paczki, promują krwiodawstwo i jednocześnie sami oddają
krew. W zależności od potrzeb wykonują też różne prace społeczne.
Dla strażaków niezwykle istotna jest także troska o kultywowanie tradycji i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom. Z roku na rok przybywa członków OSP, jak i samych
jednostek pożarniczych. Musimy dołożyć wszelkich starań, by nie zaprzepaścić tego potencjału. Przykładem dbałości o kształtowanie odpowiednich postaw oraz kultywowania
tradycji i kultury wśród najmłodszych obywateli są młodzieżowe drużyny pożarnicze –
działają one w blisko połowie jednostek, zrzeszając około 90 tys. młodych Polaków. Aktywizacja młodych społeczników, którzy będą w przyszłości mieli odwagę i determinację,
aby zasilić szeregi ochotniczych straży pożarnych to wyzwanie, z którym przyjdzie nam
się zmierzyć w kolejnych latach. Samorząd Mazowsza w najbliższej perspektywie planuje
uruchomienie pilotażowo zadania w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji
pozarządowych, również jednostek OSP, by wdrożyć młodzież w zagadnienia i działania
służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Warto zwrócić uwagę, że nowoczesny sprzęt specjalistyczny nie zostanie właściwie
wykorzystany bez sprawnego i wykwalifikowanego strażaka. Dlatego, jak w wielu innych
obszarach, także i tu przede wszystkim należy stosować zasadę zrównoważonego rozwoju.
Sprzęt, pozyskiwanie strażaków, rozwój infrastruktury to kwestie dużej wagi, ale nie mniej
ważne są też rozwój kompetencji strażaków z wykorzystaniem środków z różnych źródeł
finansowania. Niezwykle istotne jest także, by podział środków dawał możliwość utrzymania i ciągłego podnoszenia poziomu gotowości bojowej jednostkom będącym w KSRG, ale
i umożliwiał włączenie do sytemu jednostek do niego pretendujących. Współpraca z samorządami gminnymi, jaką podejmuje od lat samorząd Mazowsza, daje gwarancję właściwego
wydatkowania środków publicznych i ich rozliczenia. Warto podtrzymać tę tendencję.
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Mazowieccy strażacy. Zjazd Wojewódzki, 2017 r.
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Naszym wspólnym zadaniem jest utworzenie optymalnej przestrzeni do działania
ochotniczych straży pożarnych w przyszłości. Chcemy podkreślać i podtrzymywać ich
olbrzymią rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy, szczególnie wsi
i małych miasteczek, nie wyobrażają sobie codzienności bez strażackiej braci. Stałe zaangażowanie strażaków ochotników w życie lokalne wymaga jednak od nich ogromnego
wysiłku, odwagi, dużej determinacji, ale także świetnej organizacji i gotowości do niesienia pomocy. Ta formacja nie tylko reaguje na każde wezwanie do gaszenia pożarów,
niezależnie od pory dnia czy nocy. Strażacy pomagają mieszkańcom w rozwiązywaniu
codziennych problemów – wzywani są do walki z uciążliwymi owadami, służą fachowym
wsparciem, gdy pęknie rura i zaleje piwnicę. Dlatego tak istotny jest napływ do szeregów
OSP osób młodych, aktywnych i chętnych do działania, zaangażowanych w lokalne życie,
by nieprzerwanie realizować przesłanie szlachetnej strażackiej maksymy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Samorząd Mazowsza od wielu lat aktywnie promuje społeczne
postawy wśród ochotników, co pozytywnie wpływa na propagowanie swoistej kultury
pomocniczości w społeczeństwie. Należy jednak zaznaczyć, że to działanie powinno być
podtrzymywane i podejmowane przez wszystkie szczeble administracji, szczególnie w obszarze legislacyjnym, ale też w sposobie wsparcia finansowego czy motywowania młodzieży do uczestniczenia w ruchu strażackim.
Ostatnie miesiące, również w działaniach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, to czas wielu wyzwań, którym wspólnie staramy się sprostać.
Zmienna i nieprzewidywalna rzeczywistość w dobie pandemii koronawirusa wymaga
spotęgowanej pracy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, ale też o szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców. Również strażakom ochotnikom przybywa obowiązków, muszą
być jeszcze bardziej dyspozycyjni, przechodzą liczne szkolenia. Niosą pomoc i ratują życie, nie pytając, czy poszkodowany ma pozytywny wynik testu. Stałym elementem umundurowania druha są elementy mające minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.
Dlatego i potrzeby finansowe tej formacji wzrastają. Warto mieć to na uwadze, myśląc
o optymalizacji działania OSP oraz promowaniu tak potrzebnego ruchu strażackiego.
Wierzę, że spojrzenie na ten ruch ponad wszelkimi podziałami oraz wsparcie go na wielu poziomach pozwoli nie tylko na podtrzymanie chlubnej tradycji ochotniczych straży
pożarnych, ale także dalsze budowanie jej społecznej roli. Z pożytkiem dla każdego z nas
– członków mazowieckiej, polskiej oraz europejskiej wspólnoty.
Adam Struzik − lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji. Od 2001 r. marszałek
województwa mazowieckiego. Od 2004 r. członek Europejskiego Komitetu Regionów
− kolegialnego organu pomocniczego Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, w grupie politycznej EPP. Strażak ochotnik, członek Zarządu Wojewódzkiego oraz
Zarządu Głównego Związku OSP RP.
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Gustaw Marek Brzezin
Dyskusja odnosząca się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego oraz roli,
jaką pełni w nim ruch strażacki, musi być niewątpliwie postrzegana w perspektywie przyszłych
koniecznych działań całego strażactwa ochotniczego. W systemie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności działalność OSP musi stać się mocnym filarem, wraz ze służbami
państwowymi, powołanymi do zadań ochrony państwa, jego wewnętrznego i zewnętrznego
bezpieczeństwa, a także ochrony życia i mienia mieszkańców oraz podmiotów funkcjonujących w sferze życia społeczno-gospodarczego. Opracowywana obecnie strategia Florian 2050
musi wypełniać wyzwania czasu obecnego, ale też sięgać dalszego horyzontu czasowego.

Otwarcie nowej remizy OSP Franciszkowo
27 czerwca 2020 r. Wstęgę przecina marszałek
województwa, prezes ZOW ZOSP RP Gustaw
Marek Brzezin

227

Gustaw Marek Brzezin

Uroczystości w Lidzbarku 23 sierpnia 2020 r. Od lewej
w masce poseł na Sejm RP Zbigniew Ziejewski, murmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, marszałek województwa, prezes ZOW ZOSP RP Gustaw Marek Brzezin,
dyrektor ZW ZOW ZOSP RP Grzegorz Matczyński
i komendant powiatowy PSP bryg. Leszek Góralski

Należy przede wszystkim dążyć maksymalnie do objęcia pracami nad nią jak najszerszego kręgu druhen i druhów oraz całego środowiska sympatyków ochotniczego ruchu
strażackiego, a także specjalistów, zarówno tych „technicznych”, jak i socjologów. Fundamentalne pytanie – co trzeba zrobić, aby utrzymać, rozwijać i umacniać działalność
ratowniczą OSP? – zamyka się moim zdaniem w trzech słowach: szkolić, usprzętowić,
racjonalizować. Niby wszystko jest jasne i oczywiste (szkolenie i usprzętowienie), ale co na
przykład z racjonalizacją? Co rozumieć pod tym pojęciem w odniesieniu do OSP? Oczywiście racjonalizacja wiąże się z dwoma pozostałymi elementami i nakierowana jest ściśle
na zadania konieczne do zrealizowania przez jednostki OSP. Mam tu na myśli, biorąc pod
uwagę choćby usprzętowienie jednostek OSP w województwie warmińsko-mazurskim,
którym kieruję, zejście na poziom naprawdę praktyczny, z zachowaniem rzeczywistego
rachunku ekonomicznego. Jest to ważne dla tych podmiotów, których środki wchodzą
w pulę składek przeznaczonych na doposażenie OSP – dotyczy to także samorządów lokalnych, w tym samorządu wojewódzkiego. Warto w tym miejscu odnotować, że w latach 2018-2020 samorząd województwa wydatkował na 116 jednostek OSP 2 920 000 zł,
z przeznaczeniem m.in. na zakup samochodów, sprzętu, inwestycje budowlane. Do rozdziału tych środków zawsze staramy się podchodzić racjonalnie, ponieważ zdarza się, że
wśród druhów poszczególnych jednostek występuje swoista rywalizacja dotycząca pozyskiwania sprzętu, która często nie jest wynikiem rzeczywistych potrzeb, ale kwestią lokalnego i branżowego prestiżu.
Niestety, uświadomienie tego lokalnym decydentom (także tym z OSP) jest bardzo
trudne (i tu rola psychologa, ekonomisty, szkolenia). Oczywiście nie dotyczy to wszystkich jednostek. Jedna z OSP w moim województwie transportuje niezbędną przecież łódź
ratowniczą pięknie wyremontowanym pojazdem marki UAZ, inna zaś prosi o wsparcie
finansowe, bo ich 10-letni Nissan popsuł się, a satysfakcjonujący ich pojazd tej klasy to
koszt około 120 tys. zł... Pytam: po co? na co? dlaczego? A te wszystkie postulowane drony, quady? Jak to jest (konieczna racjonalizacja), że średni samochód z wyposażeniem,
jaki życzy sobie mieć OSP (i często w ramach składanki otrzymuje, wielkim wysiłkiem
fundatorów), kosztuje 1,2 mln zł, czyli tyle, ile ciężki samochód ze specjalistycznym wyposażeniem przeznaczony na potrzeby jednostek PSP? Na obecnym etapie walki (tak,
walki) o właściwe miejsce OSP w systemie bezpieczeństwa publicznego konieczne jest
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zapewnienie – dzięki doprowadzeniu do powstania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych – właściwego, sprawnego funkcjonowania jednostek OSP za sprawą rzeczywistej
i pełnej możliwości ich użycia przez 24 godz. na dobę. Dotyczy to szczególnie jednostek
z KSRG. Zmienić należy bezwzględnie prawo pracy i ubezpieczeń. Strażak ochotnik musi
mieć zagwarantowane przez pracodawcę dni wolne w taki sposób, aby jego jednostka była
cały czas mobilna i zdalna do działań. To samo z obliczaniem czasu pracy na potrzeby
emerytalno-rentowe. Musi być za ochotniczą służbę doliczany czas do rzeczywistego czasu pracy zawodowej. Za narażenie zdrowia i życia jest to moim zdaniem niewielki wysiłek
dla państwa. I tu nie powinno być żadnej polityki.

Orkiestra i strażacy OSP
Turznica, gmina Ostróda

Z mojej strony kieruję swoisty apel do wszystkich pominiętych grup w naszym kraju –
zróbmy wszystko, aby takie rozwiązania systemowe jak najszybciej wprowadzić do obiegu
prawnego. Pięknie się wychodzi z odświętnie umundurowanymi druhami na zdjęciach,
szczególnie przed wyborami, ale czas pomyśleć poważnie nad wprowadzeniem takiego
systemu ubezpieczeń społecznych i innych rozwiązań, które pozwolą ochotniczym strażom pożarnym efektywniej wykonywać stojące przed nimi zadania. Dlatego oczekujemy
powrotu do możliwości rozdziału środków na OSP przez lub przy udziale ZG, trwałego
rozwiązania legislacyjnego dotyczącego służby ochotników (pełna dyspozycyjność dobowa danej OSP – dyżury/wolne od pracy bez utraty zarobku i dodatek stażowy do okresu ubezpieczenia społecznego), stałego procentowego udziału środków budżetu państwa
w finansowaniu działalności każdej OSP – według określonego algorytmu, obejmującego
m.in. liczbę członków, usprzętowienie, rejon działania, KSRG, stan wyszkolenia, ocenę
KP/KM PSP, a także zabezpieczenia finansowego wsparcia dla rozwoju dziedzictwa kulturowego OSP.
Gustaw Marek Brzezin jest doktorem nauk rolniczych. Samorządowiec i nauczyciel,
w latach 2012-2014 wicemarszałek, a od 2014 r. marszałek województwa warmińsko
-mazurskiego. W latach 1998-2012 wójt gminy Ostróda.
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Łukasz Smółka
Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, poprawa
warunków w remizach strażackich czy zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego to tylko część zadań, które podejmuje samorząd województwa małopolskiego, wspierając naszą
biało-czerwoną drużynę we wspólnych działaniach na rzecz nadrzędnego celu: zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Mówiąc biało-czerwona drużyna, mam na
myśli zarówno strażaków ochotników – białe hełmy, jak i strażaków zawodowych – czerwone hełmy, co symbolizuje flagę narodową. 1356 to liczba jednostek OSP z woj. małopolskiego: 80 tys. dobrze wyszkolonych druhen i druhów ochotników. Armia pod patronatem
św. Floriana jest do dyspozycji 24 godz. na dobę dla wszystkich mieszkańców Małopolski.
405 jednostek OSP wchodzi w skład KSRG woj. małopolskiego. Działania małopolskiego
samorządu regionalnego przyczyniają się do poprawy wyposażenia jednostek, sukcesywnie kupowane są m.in. nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, co bezpośrednio przekłada
się na szybsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy.
Ochotnicze straże pożarne w swoich lokalnych społecznościach pełnią wiodącą rolę
w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Stanowią wzór bezinteresownego
niesienia pomocy. Mówiąc o strażakach ochotnikach, nie sposób również nie wspomnieć
o tym, że są ważną częścią lokalnych społeczności, skupiając i aktywizując mieszkańców.
Warto podkreślić, że OSP wykazują się także dbałością i troską o zachowanie ważnych
elementów naszej lokalnej tradycji i historii. Wiele młodych osób, co jest bardzo budujące,
chce dziś stać się druhami ochotnikami oraz angażować się w sprawy społeczne. Dlatego
budujemy, remontujemy, doposażamy jednostki i remizy OSP, także po to, by stworzyć
przyjazne, funkcjonalne miejsca spotkań integrujące mieszkańców. Przede wszystkim
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jednak – są to profesjonalnie przygotowane strażnice, lokalne centra operacyjne, w pełnej
gotowości bojowej, gdy nadejdzie wezwanie o pomoc.
A jak pokazują statystyki, interwencji z udziałem OSP przybywa. W dobie pandemii
koronawirusa pomoc wszystkich służb, w tym zastępów OSP, jest po prostu nieoceniona.
Nie ma wątpliwości, że inwestowanie, doposażanie OSP, m.in. zakup nowych pojazdów,
jest absolutnie niezbędne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Nie da się również pominąć wychowawczej i edukacyjnej misji tej organizacji. W strukturach straży działają
młodzieżowe drużyny pożarnicze, gdzie młodzież uczy się strażackiego rzemiosła, podejmowania decyzji, realizacji zadań ważnych dla ochrony przeciwpożarowej i poprawy
bezpieczeństwa. Młodzi ludzie podnoszą tu swoją sprawność fizyczną.
OSP stanowią również trwały i ważny element kultury. W Małopolsce przy strażackich
remizach działa blisko 150 orkiestr dętych. Zarząd województwa małopolskiego wspiera
ich funkcjonowanie i rozwój, przeznaczając środki na zakup instrumentów, akcesoriów
muzycznych, organizację warsztatów muzycznych. Miejsko-strażackie orkiestry dęte tradycyjnie służą mieszkańcom na festynach, zabawach czy podczas obchodów religijnych.
Zrzeszają osoby uzdolnione muzycznie, wzbogacając kulturę, kultywując tradycję, pomagają dzieciom i młodzieży rozwijać swoje pasje i umiejętności. Doskonałym podsumowaniem zaangażowania i postawy strażaków są słowa Bolesława Chomicza, jednego z wielkich twórców ruchu pożarniczego w Polsce: „W polskich wsiach, miasteczkach i miastach
straż pożarna i organizacje pożarnicze to wielka szkoła obywatelskości. To właśnie tutaj
uczysz się służyć Ojczyźnie, to właśnie tutaj uczysz się służyć bliźniemu, to właśnie tutaj dowiadujesz się, co to znaczy poświęcenie, ale zarazem – co to znaczy wdzięczność.
A więc: jak wielkim skarbem jest służba drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie”.

Pielgrzymka małopolskich strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 18 października 2020 r.

1. Z myślą o bezpieczeństwie i ochronie środowiska
Z uwagi na świadomość, że praca na rzecz bezpieczeństwa wymaga współdziałania
wielu służb i instytucji, w maju 2019 r. zostało zawarte – pierwsze w kraju – porozumienie
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pomiędzy województwem małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy udziale wojewody małopolskiego, a 19 podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w Małopolsce: Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji
w Krakowie, Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej im. 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, czterema jednostkami GOPR, TOPR i dziesięcioma WOPR. Porozumienie to określa zasady współpracy, której celem i efektem jest
poprawa bezpieczeństwa oraz sukcesywne redukowanie zagrożeń dla środowiska.
Jeden priorytetowych obszarów działania samorządu województwa małopolskiego
stanowi zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na terenie Małopolski. Dokładamy
wszelkich starań, aby wspierać wszystkie służby, które za to odpowiadają. Na stałe, regularne wsparcie mogą również liczyć jednostki OSP. Dotacje trafiają do nich za pośrednictwem gmin. Mając na uwadze poprawę warunków służby druhów ochotników i zwiększenie skuteczności podejmowanych działań ratowniczych, programy pomocy ukierunkowuje się na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich
oraz podniesienie gotowości bojowej poprzez wyposażenie w potrzebny sprzęt. Samorząd
wspiera i będzie wspierał małopolskich strażaków, kontynuując programy dofinansowujące zarówno budowę i modernizację remiz, jak i doposażenie w nowoczesny sprzęt.
To strategiczne działania w interesie publicznym.
Ochotnicze straże pożarne, oprócz służby na rzecz bezpieczeństwa, aktywnie angażują się
w działania z zakresu kultury, sportu i rekreacji. OSP jest organizacją kultywującą, krzewiącą narodową tradycję i kulturę. W ciągu ostatnich 3 lat zarząd województwa małopolskiego wsparł finansowo realizację kilkunastu zadań z zakresu kultury realizowanych przez OSP.
Dzięki temu wsparciu udało się zorganizować m.in. jubileusze OSP czy rodzinne pikniki integracyjne z koncertami strażackich orkiestr dętych, pokazami musztry, sprzętu i szkoleniami
z zakresu pierwszej pomocy. Organizowane wydarzenia były okazją do zaprezentowania twórczości licznych zespołów folklorystycznych, zajmujących się m.in. muzyką i śpiewem ludowym, a jednocześnie stanowiły sposobność do rozwijania aktywności sportowej
Organizowane przez OSP wydarzenia dają okazję do zaprezentowania wielopokoleniowego modelu funkcjonowania straży pożarnej. Często tradycja bycia druhem przechodzi w rodzinie „z ojca na syna”. Rodzice przekazują dzieciom swoje zamiłowanie do bycia
strażakiem i niesienia pomocy innym ludziom. W szeregach strażackich zastępów ramię
w ramię stają jednocześnie dwa, a nawet trzy pokolenia. Ma to także wpływ na zacieśnianie więzów rodzinnych. OSP jest organizacją wpływającą na integrację środowiska lokalnego i wzmocnienie przynależności do wspólnoty wiejskiej. Działania prowadzone przez
te jednostki pozwalają skupić społeczność lokalną wokół tak ważnych zadań i wartości, jak
umiejętność radzenia sobie z zagrożeniami, aktywność społeczna, bezinteresowna służba,
ofiarność oraz profesjonalizm podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo promują
szlachetną misję tej organizacji, sprzyjają zwiększeniu w społeczeństwie wiedzy na temat
idei i funkcjonowania OSP. Pozwala to jeszcze lepiej docenić pracę strażaka ochotnika,
który z narażeniem życia i bezinteresownie wykonuje pracę na rzecz swojej społeczności.
Stanowi też zachętę do włączenia się we współdziałanie na rzecz innych.
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Wsparcie OSP w ramach małych grantów:
1. W 2018 r. – przekazano jednostkom 24 000 zł:
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy – „Kulturalna straż pożarna” – piknik,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Czulicach – Jubileusz 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie – „Strażackie zakończenie lata – na bojowo i galowo na obszarach wiejskich”,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku – Obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kościelisku oraz poświęcenie sztandaru OSP w Kościelisku,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Sobiesękach – „Pożegnanie setnego lata niepodległości!” –
piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Skała.
2. W 2019 r. – przekazano jednostkom 51 000 zł:
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Niskowej – Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu – „Majówka ze św. Florianem” – obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze – Nowogórski Piknik Rodzinny „Bezpieczne
wakacje w domu i na wyjeździe”,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zachariaszowskiej – „Garlica Duchowna Dzieciom”
– piknik rodzinny w Garlicy Duchownej,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele – „Parafialne Święto Plonów – czas doglądnąć swych zagonów”,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnodole – Jubileuszowe obchody 90-lecia jednostki OSP
Zimnodół,
·· Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczy – „Kulturalna Straż Pożarna w Lubczy dawniej
i dziś” – piknik.
Każde wsparcie udzielane OSP przez województwo małopolskie ma strategiczne znaczenie dla regionu Małopolski i lokalnych samorządów, gdyż pozwala podnieść stopień
przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, tym samym zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też samorząd województwa małopolskiego systematycznie udziela pomocy finansowej gminom z terenu
województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP.
Pomoc finansowa województwa małopolskiego przeznaczana jest m.in. na realizację prac
budowlano-remontowych w remizach strażackich. Celem zadania jest polepszenie funkcjonalności remiz strażackich i warunków bytowych, które zapewniają oraz właściwe zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynkach, co także przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa Małopolan. Dofinansowanie ma duże znaczenie również w kontekście aktywizacji
lokalnych przedsiębiorstw, które często są wykonawcami tych inwestycji. Zwłaszcza w obecnej
sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, która znacząco odbija się na gospodarce.
Województwo małopolskie konsekwentnie i systematycznie wspiera modernizację remiz strażackich. Mamy świadomość, jak istotną rolę w poprawie i utrzymaniu codziennego bezpieczeństwa odgrywają strażacy ochotnicy, zarówno w wymiarze lokalnym, jak
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i całej Małopolski. Skuteczne niesienie pomocy wymaga poświęcenia, odwagi, dobrego
wyszkolenia i doświadczenia. To cechy, których nie brakuje naszym strażakom. A dzięki
odpowiedniemu wyposażeniu niesiona pomoc może być maksymalnie efektywna.
Remizy strażackie to przede wszystkim baza i codzienny warsztat pracy naszych
ochotników. Tu znajduje się specjalistyczny sprzęt i wozy strażackie, wykorzystywane
podczas różnego typu akcji ratowniczych. To w tych miejscach szkolą się i poszerzają
swoje umiejętności nasi druhowie. To zwykle tu swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczyna młodzież. Członkowie działających przy OSP młodzieżowych drużyn pożarniczych
uczą się, na czym polega praca i służba strażaków, słusznie często nazywanych lokalnymi
bohaterami. Młodzi ludzie zdobywają w ten sposób umiejętności bezcenne w przyszłej
służbie. Remizy to także ośrodki działań kulturalnych oraz miejsce integracji lokalnych
społeczności.
Jako samorządowiec oraz czynny strażak ochotnik wiem, jak ważne jest wspieranie
jednostek OSP w ich codziennej służbie. Jest to nasze wspólne dobro, o które mamy obowiązek dbać. Budynki remiz niejednokrotnie są obiektami wymagającymi pilnych prac
remontowych. Wymagają dostosowania pomieszczeń do przechowywania specjalistycznego sprzętu czy pojazdów, a także poprawy warunków pracy strażaków. Zachodzi też
konieczność budowania nowych obiektów OSP. Samorządy gminne czy jednostki OSP
często nie dysponują odpowiednimi funduszami, dlatego samorząd województwa małopolskiego rokrocznie przeznacza znaczne środki finansowe na wsparcie OSP, w tym na
prace budowlano-remontowe w remizach strażackich. Prowadzone prace dotyczą przede
wszystkim poprawy i zwiększenia przygotowania operacyjnego, podniesienia standardu
pomieszczeń operacyjno-bojowych. Remontowane są garaże, wymieniane bramy, posadzki, dachy, elewacja, stolarka okienna, a także instalacja elektryczna. Instalowany lub
modernizowany jest również system ogrzewania, poprawiane są warunki sanitarne, zagospodarowywany jest teren wokół remizy.
Samorząd województwa małopolskiego w latach 2009-2019 udzielił pomocy finansowej
na realizację prac budowlano-remontowych w ponad 800 małopolskich remizach OSP.
Na ten cel przeznaczono z budżetu ponad 36 mln zł. W 2020 r. zostało udzielone wsparcie
finansowe dla gmin z przeznaczeniem na prace budowlano-remontowe w 111 remizach
strażackich – w wysokości ponad 2,3 mln zł. Jest to kolejne już wsparcie dla małopolskich
OSP w 2020 r. W lutym 2020 r. województwo małopolskie przekazało ponad 890 tys. zł
57 gminom dotkniętym skutkami ubiegłorocznej powodzi – na zapewnienie gotowości
bojowej jednostkom OSP. Przyznane środki wykorzystano m.in. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania wraz z wyposażeniem osobistym, które zostało
uszkodzone lub zniszczone podczas akcji ratowniczych. Tak jak już wspomniałem, każde wsparcie udzielane przez województwo OSP ma strategiczne znaczenie, gdyż pozwala
podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek i poprawia efektywność ich
działań ratowniczych. Sprawne i nowoczesne jednostki OSP bezpośrednio przekładają się
na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.
W ramach konkursu w latach 2009-2019 przeprowadzono remonty w 824 małopolskich remizach OSP. W kolejnych latach pomoc udzielona gminom wyniosła:
·· 2009 r. – wsparcie dla 83 gmin w kwocie 3 061 572 zł,
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2010 r. – wsparcie dla 123 gmin w kwocie 3 980 117 zł,
2011 r. – wsparcie dla 109 gmin w kwocie 3 428 573 zł,
2012 r. – wsparcie dla 126 gmin w kwocie 3 373 993 zł,
2013 r. – wsparcie dla 122 gmin (128 remiz) w kwocie 3 431 837 zł,
2014 r. – wsparcie dla 125 gmin (130 remiz) w kwocie 3 708 046 zł,
2015 r. – wsparcie dla 101 gmin w kwocie 2 937 908 zł,
2016 r. – wsparcie dla 89 gmin (90 remiz) w kwocie 2 621 232 zł,
2017 r. – wsparcie dla 83 gmin w kwocie 2 446 503 zł,
2018 r. – wsparcie dla 80 gmin (83 remizy) w kwocie 2 975 771 zł,
2019 r. – wsparcie dla 114 gmin (117 remiz) w kwocie 4 225 449,74 zł.

2. Efektywność strażaka a sprzęt
Jednym z zadań samorządu województwa małopolskiego jest troska o bezpieczeństwo
publiczne. W obrębie tego zadania samorząd regionalny angażuje się we wspieranie służb
mundurowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wszystkich Małopolan. Wsparcie polega m.in. na udzielaniu pomocy finansowej strażakom zawodowym i strażakom
ochotnikom, policjantom, pogranicznikom, a także ratownikom wodnym i górskim.
Strażacy ochotnicy często jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, podejmując
kluczowe decyzje i pierwsze ratunkowe procedury. Dlatego tak ważny jest dobór właściwego sprzętu, który gwarantuje skuteczne i szybkie prowadzenie działań, co przekłada
się na zwiększenie szans osób ratowanych, jak również minimalizację strat wynikających z poszczególnych zdarzeń. Zakres działalności jednostek OSP jest bardzo szeroki.
Od typowej działalności operacyjno-technicznej, związanej z udziałem w akcjach pożarniczych, przeciwpowodziowych, niwelowaniem skutków katastrof i zagrożeń chemicznych,
w szczególności związanych z wypadkami komunikacyjnymi, po organizację manewrów
oraz zawody pożarnicze. OSP są także organizatorami licznych imprez kulturalno-sportowych, angażują się też tradycyjnie w obchody i uroczystości religijne.
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Uroczyste wręczenie sprzętu do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z powiatu krakowskiego funkcjonujących w ramach KSRG. Sprzęt zakupiony w ramach pakietu medycznego małopolskiej
tarczy antykryzysowej. W uroczystości udział wzięli: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg Marek Bębenek, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP pow. krakowski ziemski dh Leszek Zięba. Kraków, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, 28 maja 2020 r.

Aktywność strażaków ochotników z terenu woj. małopolskiego to również pozyskiwanie środków finansowych, dających szersze możliwości działalności statutowej. Środki pozyskiwane są za pośrednictwem gmin, które biorą udział w różnego rodzaju konkursach,
realizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, bądź bezpośrednio na realizację zadań publicznych w ramach tzw. małych grantów, zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki tym funduszom jednostki
OSP stają się formacją coraz bardziej nowoczesną, doskonale przygotowaną do rozmaitych zagrożeń, dysponującą specjalistycznym sprzętem, który zapewnia także poczucie
bezpieczeństwa samym strażakom. Dzięki dofinansowaniu województwa małopolskiego
wysłużone wozy bojowe zastępowane są często przez nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze. Nowe pojazdy pozwalają szybciej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, lepiej też radzą sobie w terenie górzystym, co bardzo przydaje się na terenie województwa
małopolskiego. Ponadto współczesnym jednostkom OSP potrzebne są lekkie samochody
pożarnicze i transportowe.
Konkurs pn. „Bezpieczna Małopolska”, realizowany w latach 2015-2019 przez samorząd województwa małopolskiego, miał na celu polepszenie warunków pracy strażaków,
a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach konkursu gminy otrzymały pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa. Środki te pozwoliły na zakup różnego rodzaju sprzętu strażackiego, samochodów strażackich, umundurowania oraz realizację szkoleń i kursów niezbędnych do
funkcjonowania jednostek OSP.
Dotychczas, w latach 2015-2019, w ramach zadania przekazano 1481 gminom ponad
6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP.
Dotacja mogła być przeznaczona m.in. na zakup systemów selektywnego alarmowania,

1

Bez gmin jednostek OSP powtarzających się.
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sprzętu ratowniczo-gaśniczego, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów. Na zakup sprzętu strażackiego, umundurowania oraz realizację szkoleń i kursów
przekazano łącznie 3 754 590,81 zł. W ramach tych środków udało się dofinansować m.in.:
·· 96 systemów selektywnego alarmowania,
·· 54 agregaty prądotwórcze,
·· 53 pompy szlamowe,
·· 73 pilarki ratownicze,
·· 50 defibrylatorów,
·· 51 akumulatorowych masztów oświetleniowy LED,
·· 988 ubrań ochronnych do działań bojowych,
·· 166 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: spodnie i kurtka,
·· 134 ubrań koszarowych czteroczęściowych: bluza, spodnie, kamizelka bez rękawów,
czapka,
·· 117 służbowych mundurów strażaka lub jego elementów,
·· 126 węży pożarniczych W 52,
·· 115 węży pożarniczych W 75,
·· 165 zestawów aparatu powietrznego ze 133 sygnalizatorami bezruchu,
·· 132 radiotelefony przenośne z mikrofonogłośnikiem lub zestawem podhełmowym.
W 2018 r. w ramach tego konkursu po raz pierwszy udzielono pomocy finansowej
na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas
w latach 2018-2019 dofinansowano zakup:
18 lekkich samochodów pożarniczych (2018 – 15), 6 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 30 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (2018 – 7 średnich), na łączną
kwotę 2 967 450 zł (2018 – 1 309 950 zł).
W 2020 r. samorząd małopolskiego udzielił pomocy finansowej 51 gminom z przeznaczeniem dla 52 jednostek OSP z terenu województwa na zakup bądź remont samochodów pożarniczych lub ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę dotacji w wysokości
1 960 000 zł. W ramach tego zadania zostanie dofinansowanych:
7 lekkich samochodów pożarniczych, 4 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 39 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.
W latach 2015-2019 szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się
następująco:
Rok 2015
Środki finansowe w wysokości 450 658 zł przekazano 49 gminom, z przeznaczeniem dla
113 jednostek OSP, na zakup:
·· 33 systemów selektywnego alarmowania,
·· 5 motopomp pożarniczych,
·· 15 pomp szlamowych,
·· 4 agregatów prądotwórczych,
·· 5 pilarek ratowniczych,
·· 2 mierników wielogazowych,
·· 6 defibrylatorów,

237

Łukasz Smółka

·· 14 akumulatorowych masztów oświetleniowych LED,
·· 192 zestawy ubrań ochronnych do działań bojowych.
Rok 2016
Środki finansowe w wysokości 739 379 zł przekazano 55 gminom, z przeznaczeniem dla
143 jednostek OSP, na zakup:
·· 22 systemów selektywnego alarmowania,
·· 2 motopomp pożarniczych,
·· 8 pomp szlamowych,
·· 9 agregatów prądotwórczych,
·· 14 pilarek ratowniczych,
·· 2 mierników jednogazowych,
·· 6 defibrylatorów,
·· 6 akumulatorowych masztów oświetleniowych LED,
·· 248 ubrań ochronnych do działań bojowych,
·· 20 zestawów PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013,
·· 17 radiotelefonów z zestawem podhełmowym,
·· 29 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: spodnie i kurtka,
·· 4 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: rękawice ochronne,
·· 2 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: hełm bojowy,
·· 9 ubrań koszarowych czteroczęściowych: bluza, spodnie, kamizelka bez rękawów, czapka,
·· 25 specjalistycznych spodni dla GPR,
·· 6 par specjalistycznych butów dla GPR,
·· 6 specjalistycznych kasków dla GPR,
·· 6 par butów gumowych,
·· 4 specjalistycznych kombinezonów do pracy na quadzie,
·· 6 kombinezonów ochronnych przeciw owadom błonkoskrzydłym,
·· 6 kasków ratowniczych,
·· 19 węży pożarniczych W 75,
·· 11 węży pożarniczych W 52,
·· 6 węży pożarniczych W 110,
·· 3 aparatów powietrznych (oddechowych),
·· 10 latarek czołowych osobistych strażaka,
·· kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy KPP (4 os.),
·· szkolenia jazdy na quadzie dla ratowników (10 os.),
·· całorocznego szkolenia dla psów ratowniczych,
·· szkolenia poszukiwawczego dla ratowników z psami (60 os.)
i innych:
·· 8 nasobnych urządzeń nawigacyjnych GPS,
·· 3 ręcznych urządzeń nawigacyjnych (odbiornik),
·· 2 lokalizatorów GPS dla psa ratowniczego,
·· 2 urządzeń nawigacyjnych GPS,
·· nadajnika GPS T5,
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2 transporterów dla psów ratowniczych,
3 obroży świecących dla psów ratowniczych,
2 kamizelek taktycznych,
2 radiotelefonów przenośnych,
radiotelefonu samochodowego,
2 prądownic TURBO,
drabiny ratowniczej,
rozdzielacza kulowego,
syreny alarmowej,
deski ortopedycznej,
2 wentylatorów oddymiających.

Rok 2017
Środki finansowe w wysokości 922 093 zł przekazano 69 gminom, z przeznaczeniem dla
196 jednostek, OSP na zakup:
·· 32 systemów selektywnego alarmowania,
·· 2 motopomp pożarniczych,
·· 16 pomp szlamowych,
·· 14 agregatów prądotwórczych,
·· 18 pilarek ratowniczych,
·· 15 mierników jednogazowych,
·· 27 defibrylatorów,
·· 10 akumulatorowych masztów oświetleniowych LED,
·· 159 ubrań ochronnych do działań bojowych,
·· 31 zestawów PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013,
·· 29 radiotelefonów z zestawem podhełmowym,
·· 48 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: spodnie i kurtka,
·· 30 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: rękawice ochronne,
·· 12 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: hełm bojowy,
·· 14 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: buty strażackie,
·· 24 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: kominiarka strażacka,
·· 30 węży pożarniczych W 75,
·· 50 węży pożarniczych W 52,
·· 44 aparatów powietrznych (oddechowych),
·· 24 sygnalizatorów bezruchu do aparatu powietrznego,
·· 24 latarek czołowych osobistych strażaka,
·· kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy KPP (8 os.),
·· kursu na prawo jazdy kat. C (2 os.)
i innych:
·· 2 prądownic TURBO,
·· 2 hydronetek plecakowych,
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5 szelek bezpieczeństwa,
pompy wysokociśnieniowej wodno-pianowej,
podnośnika Farm Jack,
2 urządzeń ratowniczych Hooligan,
6 tłumic strażackich,
wyposażenia zestawu PSPR1,
detektora napięcia,
4 drabin ratowniczych,
kamery termowizyjnej,
4 kamizelek ratunkowych,
2 lin ratowniczych na bębnie,
rozdzielacza kulowego,
4 syreny alarmowe,
wentylatora oddymiającego,
7 radiotelefonów przenośnych,
4 mikrofonogłośników,
radiotelefonu samochodowego DM 4600.

Rok 2018
Środki finansowe w wysokości 2 075 695 zł przekazano 77 gminom, z przeznaczeniem
dla 207 jednostek OSP (w tym na sprzęt 55 gminom środki w wysokości 765 745 zł i na
samochody 22 gminom środki w wysokości 1 309 950 zł), na zakup:
·· 15 samochodów pożarniczych lekkich,
·· 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich,
·· 8 systemów selektywnego alarmowania,
·· 8 pomp szlamowych,
·· 14 agregatów prądotwórczych,
·· 16 pilarek ratowniczych,
·· 3 mierników jednogazowych,
·· 6 defibrylatorów,
·· 11 akumulatorowych masztów oświetleniowych LED,
·· 194 ubrań ochronnych do działań bojowych,
·· 5 zestawów PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013,
·· 28 radiotelefonów z zestawem podhełmowym,
·· 20 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: spodnie i kurtka,
·· 21 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: rękawice ochronne,
·· 4 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: hełm bojowy,
·· 6 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: buty strażackie,
·· 20 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: kominiarka strażacka,
·· 45 węży pożarniczych W 75,
·· 41 węży pożarniczych W 52,
·· 31 zestawów aparatu powietrznego,
·· 19 sygnalizatorów bezruchu do aparatu powietrznego,
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·· 20 latarek osobistych strażaka, szperaczy, kątowych
i innych:
·· 4 par butów gumowych,
·· 6 radiotelefonów przenośnych,
·· 4 wentylatorów oddymiających,
·· 3 prądownic TURBO,
·· 12 szelek bezpieczeństwa,
·· 3 urządzeń ratowniczych Hooligan,
·· 4 tłumic strażackich,
·· 2 detektorów napięcia (prądu przemiennego),
·· 2 drabin ratowniczych,
·· 5 kamer termowizyjnych,
·· 2 rozdzielaczy kulowych,
·· wytwornicy pianowej,
·· 4 butli tlenowych do aparatu powietrznego,
·· podpory stabilizacyjnej,
·· wyważarki do drzwi,
·· 2 poduszek pneumatycznych ciśnieniowych,
·· 3 motopomp pływających,
·· 2 opryskiwaczy spalinowych,
·· masztu oświetleniowego LED do samochodu,
·· 5 radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikiem,
·· smoka ssawnego skośnego,
·· 2 zbiorników wodnych ze stali nierdzewnej o poj. 2500 l wody ze stelażem do montażu
na podwozie pojazdu,
·· silnika zaburtowego,
·· przyczepy transportowej do przewozu pontonu ratowniczego,
·· piły szablastej,
·· 2 węży ssawnych z koszem,
·· parawanu ochronnego z taśmami odblaskowymi,
·· rozpieracza cylindrycznego,
·· zestawu hydraulicznego urządzeń ratowniczych,
·· zestawu agregatu wysokociśnieniowego wraz ze zbiornikiem 1000 l.
Rok 2019
Środki finansowe w wysokości 2 534 213 zł przekazano 102 gminom, z przeznaczeniem
dla 258 jednostek OSP (w tym na sprzęt 70 gminom środki w wysokości 876 713 zł i na
samochody 32 gminom środki w wysokości 1 657 500 zł), na zakup:
·· 3 samochodów pożarniczych lekkich,
·· 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich,
·· 23 samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich,
·· systemu selektywnego alarmowania,
·· 3 motopomp pożarniczych,
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··
··
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6 pomp szlamowych,
13 agregatów prądotwórczych,
20 pilarek ratowniczych,
6 mierników wielogazowych,
5 defibrylatorów,
10 akumulatorowych masztów oświetleniowych LED,
195 ubrań ochronnych do działań bojowych,
69 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: spodnie i kurtka,
43 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: rękawice
ochronne,
·· 10 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: hełm bojowy,
·· 26 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: buty strażackie,
·· 48 pojedynczych elementów odzieży ochronnej do działań bojowych: kominiarka
strażacka,
·· 125 ubrań koszarowych czteroczęściowych,
·· 117 służbowych mundurów strażackich lub jego elementów,
·· 10 kombinezonów ochronnych przeciwko szerszeniom,
·· 21 węży pożarniczych W 75,
·· 24 węży pożarniczych W 52,
·· 89 zestawów aparatu powietrznego,
·· 90 sygnalizatorów bezruchu do aparatu powietrznego,
·· 34 latarek osobistych strażaka, szperaczy, z uchwytem na hełm, kątowych,
·· 72 kursów kwalifikacyjnych pierwszej pomocy KPP lub jego recertyfikacji,
·· 53 radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikiem
i innych
·· 8 par butów gumowych,
·· 2 kamizelek taktycznych,
·· 10 radiotelefonów przenośnych,
·· radiotelefonu samochodowego,
·· 10 tłumic strażackich,
·· 10 drabin ratowniczych,
·· 2 wentylatorów oddymiających / dmuchawy FOGO,
·· 4 prądownic TURBO,
·· 3 szelek bezpieczeństwa,
·· 2 urządzeń ratowniczych Hooligan,
·· 2 detektorów napięcia (prądu przemiennego),
·· 3 rozdzielaczy kulowych,
·· 4 butli tlenowych do aparatu powietrznego,
·· podpory stabilizacyjnej,
·· 3 motopomp pływających,
·· opryskiwaczy spalinowych,
·· smoka ssawnego skośnego,
·· 2 węży ssawnych z koszem,
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2 podkrzesywarki,
przecinarki do stali i betonu,
radiotelefonu stacjonarnego,
5 mostków przejazdowych,
6 wodoodpornych woderów,
2 zestawów ratownictwa wysokościowego,
maty sprzętowej,
pompy elektrycznej do wody,
przedłużacza,
2 noży ratowniczych,
gaśnicy,
17 pachołków drogowych ostrzegawczych,
linki ratowniczej,
zestawu siekierek,
pługu z czołownicą do odśnieżania śniegu,
zbiornika przenośnego na wodę,
10 pasów strażackich,
zestawu sprzętu do oznakowania terenu akcji,
agregatu pompowego przewoźnego,
4 lizaków do kierowania ruchem.

3. Z czworonożnym ratownikiem
Psy są niezastąpione wszędzie tam, gdzie stawką jest ludzkie życie. Ratują poszkodowanych z katastrof budowlanych, wyciągają spod lawin, tropią zaginionych. Mowa tu
o ratownikach i ich oddanych czworonożnych towarzyszach z małopolskich grup poszukiwawczo-ratowniczych. Grupy poszukiwawczo-ratownicze z terenu województwa pełnią
wyjątkową misję, opartą na ścisłej współpracy człowieka z psim ratownikiem. Niejednokrotnie taki zespół sprawdził się w sytuacjach najbardziej ekstremalnych. Profesjonalizm,
zaangażowanie ratowników pozwoliły ocalić niejedno ludzkie życie, nie tylko w naszym
regionie, ale także daleko poza jego granicami. Dzięki wsparciu województwa małopolskiego jednostki OSP GPR w Kętach, Nowym Sączu i Goszczy otrzymują środki finansowe, które pozwalają doposażyć je i utrzymać ich funkcjonowanie na wysokim poziomie.
W latach 2015-2019 samorząd województwa małopolskiego przekazał na doposażenie
i utrzymanie ww. jednostek OSP łącznie 550 161 zł.
1. W 2015 r. przekazano gminom środki w wysokości 39 611 zł, na zakup:
·· umundurowania specjalnego dla przewodników,
·· plecaków dla zespołów ratowniczych,
·· szkoleń dla zespołów ratowniczych z psami,
·· obuwia specjalnego do pracy w terenie,
·· latarek ręcznych szperaczy,
·· ładowarek do akumulatorów,
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·· akumulatorów do latarek,
·· kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
·· kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy – recertyfikacja.
2. W 2016 r. przekazano gminom środki w wysokości 45 270 zł, na zakup:
·· nawigacji ręcznej GPS,
·· lokalizatora psa wraz z obrożą,
·· obroży do lokalizatora,
·· latarki ręcznej, szperacza,
·· akumulatorów do latarek,
·· agregatu prądotwórczego,
·· kasków,
·· obroży świecących dla psa,
·· oprogramowania komputerowe do planistyki akcji poszukiwawczych.
3. W 2017 r. przekazano gminom środki w wysokości 199 999 zł, na zakup:
·· lekkiego samochodu specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych, zasobów poszukiwawczych, elektroniki i systemów łączności,
·· samochodu specjalnego do przewozu ratowników, psów ratowniczych oraz sprzętu
grupy poszukiwawczo-ratowniczej,
·· szkolenia specjalistycznego przewodników, psów, ratowników, nawigatorów,
·· namiotu sztabowego do samochodu,
·· radiotelefonu cyfrowo-analogowego standard DMR,
·· akcesoriów do radiotelefonów: głośnik, futerał, antena,
·· kurtki i spodni typu softshell,
·· obuwia ochronnego dla psów,
·· obuwia specjalistycznego.
4. W 2019 r. przekazano gminom środki w wysokości 120 000 zł, na zakup:
·· wykonania zabudowy samochodu specjalnego do przewozu ratowników oraz psów
ratowniczych,
·· umundurowania specjalnego dla ratowników GPR OSP,
·· butów specjalnych,
·· czapek ochronnych dla ratowników,
·· urządzeń do nawigacji ręcznej,
·· szkolenia przewodników psów,
·· środków ochrony indywidualnej: kombinezony,
·· indywidualnego oświetlenia dla ratowników: czołówka nasobna,
·· szkolenia – profilowanie osób zaginionych,
·· uzupełnienia sprzętu do ratownictwa wysokościowego,
·· systemu łączności do działań poszukiwawczych,
·· obuwia ochronnego,
·· sprzętu do ewakuacji z miejsca zdarzenia,
·· oprogramowania do radiotelefonów,
·· oznakowania miejsca zdarzenia,
·· drabiny nasadkowej (zestaw),
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·· pilarki ratowniczej,
·· podręcznego sprzętu burzącego,
·· odzieży ochronnej typu softshell,
·· szkolenia psów,
·· nadajnika GPS w zestawie z obrożą.
5. W 2020 r. przekazano gminom środki w wysokości 150 000 zł, na zakup:
·· szkolenia dla przewodników psów,
·· szkolenia dla rat. wysokościowych KSRG,
·· środków ochrony indywidualnej typu softshell,
·· odbiornika GPS,
·· przyczepy do przewozu psów ratowniczych,
·· urządzenia i środków telemetrycznych, informatycznych oraz łączności radiowej do
wyposażenia samochodu specjalnego,
·· zestawu ratownictwa wysokościowego KSRG/kolejkowego,
·· szkolenia zespołów poszukiwawczych,
·· szkolenia z ratownictwa wysokościowego,
·· szkolenia z terenowych technik poszukiwawczych dla nawigatorów,
·· kombinezonu suchego – do działań wodnych,
·· silnika do pontonu 9 – 15 KM,
·· hełmu strażackiego,
·· kombinezonu GPR,
·· szkolenia wysokościowego – ewakuacja kolei linowych,
·· szkolenia Małopolska 2020.
4. Konkurs Najlepszy Strażak / Najlepsza Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza
Praca strażaków jest nieoceniona. To właśnie oni zawsze ofiarnie, z pełnym poświęceniem niosą pomoc mieszkańcom Małopolski podczas powodzi, pożarów czy drogowych
wypadków. Dlatego jako samorządowi województwa małopolskiego, bardzo zależy nam,
aby nagrodzić ich codzienną pracę. Konkurs Najlepszy Strażak / Najlepsza Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza organizowany jest od 2008 r. przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP
w Krakowie we współpracy z województwem małopolskim. Cel konkursu stanowi wsparcie małopolskich OSP oraz promocja ich działalności. Nagrodą główną jest ufundowana
przez województwo małopolskie gratyfikacja pieniężna. Zwycięska jednostka może przeznaczyć nagrodę na wyposażenie OSP w sprzęt pożarniczy, zakup elementów ochrony
osobistej strażaka, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.
W latach 2009-2018 były to jednostki:
·· 2009 r. – OSP Charsznica, pow. Miechów.
·· 2010 r. – OSP Niepołomice, pow. Wieliczka.
·· 2011 r.– OSP Zakliczyn, pow. Tarnów.
·· 2012 r. – OSP Zawada, pow. Myślenice.
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·· 2013 r. – OSP Kęty, pow. Oświęcim.
·· 2014 r. – I miejsce OSP Gdów, pow. Wieliczka,
II miejsce OSP Wojnicz, pow. Tarnów,
III miejsce OSP Olszowice, pow. krakowski ziemski.
·· 2015 r. – I miejsce OSP Wola Batorska, pow. Wieliczka,
II miejsce OSP Radgoszcz, pow. Tarnów,
III miejsce OSP Jerzmanowice, pow. krakowski ziemski.
·· 2016 r. – I miejsce OSP Czerna, pow. krakowski ziemski,
II miejsce OSP Pcim, pow. Myślenice,
III miejsce OSP Łoniowa, pow. Brzesko.
·· 2017 r. – I miejsce OSP Zakliczyn, pow. Tarnów,
II miejsce OSP Książ Wielki, pow. Miechów,
III miejsce OSP Skawina II, pow. krakowski ziemski.
·· 2018 r. – I miejsce OSP Moszczenica, pow. Gorlice,
II miejsce OSP Górka, pow. Brzesko,
III miejsce OSP Łososina Górna, pow. Limanowa,
wyróżnienia dla: OSP Lubcza, OSP Biały Kościół, OSP Rzezawa, OSP Pałecznica, OSP Wysoka.
Doceniając działalność i profesjonalizm małopolskich strażaków oraz pragnąc uhonorować ich nieustanne zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom
naszego regionu, ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego – przy wsparciu województwa małopolskiego – w 2019 r. ogłosił cztery konkursy dla małopolskich jednostek
PSP i strażaków OSP:
− Najlepsza Ochotnicza Straż Pożarna Województwa Małopolskiego,
− Najlepsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Województwa Małopolskiego,
− Najlepszy Strażak Ochotnik Województwa Małopolskiego,
− Najlepszy Strażak Państwowej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego.
Zwycięzcami konkursów zostali:
1. Najlepsza Ochotnicza Straż Pożarna Województwa Małopolskiego 2019:
·· I miejsce: OSP Kłaj (pow. wielicki),
·· II miejsce: OSP Ptaszkowa (pow. nowosądecki),
·· III miejsce: OSP Zator (pow. oświęcimski).
2. Najlepsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Województwa Małopolskiego 2019:
·· I miejsce: MDP Gdów (pow. wielicki) – nagroda 10 000 zł,
·· II miejsce: MDP Siedlec (pow. krakowski ziemski) – nagroda 5000 zł,
·· III miejsce ex aequo: Święcice (pow. miechowski) – nagroda 2000 zł,
Gładyszów (pow. gorlicki) – nagroda 2000 zł.
3. Najlepszy Strażak Ochotnik Województwa Małopolskiego 2019:
·· I miejsce: dh Łukasz Giemza z OSP Tuchów, pow. Tarnów,
·· II miejsce: dh Adam Przecherka z OSP Miłocice, pow. Nowy Sącz,
·· III miejsce: dh Andrzej Olender z OSP Klimontów, pow. Proszowice i dh Janusz Stańdo, pow. Bochnia.
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4. Najlepszy Strażak PSP Województwa Małopolskiego 2019:
·· I miejsce: st. kpt. Marek Nowak – KP PSP Wadowice,
·· II miejsce: mł. ogn. Krzysztof Druzgała – KP PSP Myślenice,
·· III miejsce: st. kpt. Krzysztof Batkiewicz – KP PSP Nowy Targ.
5. Małopolska tarcza antykryzysowa
Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na walkę z koronawirusem i jego
negatywnymi skutkami ponad 1 mld zł. Stworzyliśmy sześć pakietów w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej (MTA). Głównym jej założeniem jest pomoc kierowana
w stronę służby zdrowia, ochrona firm i etatów w małopolskich przedsiębiorstwach oraz
wsparcie uczniów, nauczycieli i podopiecznych placówek opieki całodobowej. To konkretna i bardzo potrzebna pomoc.
Pandemia COVID-19 wstrząsnęła całą światową gospodarką. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Samorząd województwa małopolskiego zareagował na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała tarcza, którą podzielono na trzy etapy. Środki na łagodzenie skutków pandemii pochodzą z funduszy europejskich oraz budżetu państwa i województwa. Samorząd województwa małopolskiego uruchomił w ramach MTA aż sześć
pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi
pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki.
Po wybuchu pandemii najważniejsze było leczenie chorych i ratowanie życia. Dlatego Małopolska przeznaczyła aż 190 mln zł na zakup sprzętu medycznego (od środków
ochrony osobistej przez respiratory aż po karetki). Zdrowie mieszkańców województwa
ma priorytet, dlatego działania skierowane zostały już na początku pandemii w stronę
małopolskiej służby zdrowia. Środki finansowe w ramach pakietu medycznego pozwolą
skutecznie doposażyć, zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i służby w niezbędny
sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Dzięki funduszom europejskim zakupionych zostało także 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek. Ale to nie wszystko.
Podjęto także decyzję o zakupie wartego 3 mln zł krwiobusa, który będzie służył Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Nie zapomniano przy
tym o wsparciu dla strażaków ochotników, którzy – jak zawsze – ofiarnie włączyli się do
walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Ich codzienny wysiłek jest doceniany
przez wsparcie finansowe, aby mogli realizować swoje zadania maksymalnie skutecznie
i bezpiecznie. Z pożytkiem dla społeczeństwa.
W marcu 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji
Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia. Planując założenia pakietu medycznego MTA, staraliśmy się, aby wszystkie służby medyczne i ratunkowe miały możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz z jak najlepszego sprzętu. Było to możliwe
dzięki unijnym dotacjom oraz dobrej, sprawnej współpracy z naszymi partnerami. Za ich
pośrednictwem ta pomoc bardzo szybko docierała tam, gdzie była najbardziej potrzebna.
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Czas epidemii wymaga podejmowania szybkich decyzji. Zakup wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-CoV-2, jego diagnostyki i zwalczania na terenie woj. małopolskiego jest sprawą
priorytetową. Podczas wspomnianego spotkania podjęto decyzję o zakupie następującego
sprzętu w ramach MTA:
·· 600 opryskiwaczy biobójczych w zestawie
Każdy zestaw składa się z: opryskiwacza spalinowego, 5 kg koncentratu – środka wirusobójczego (umożliwia sporządzenie 500 l roztworu wirusobójczego), 4 kombinezonów,
4 półmasek ochronnych FFP2, paczki 50 par rękawiczek ochronnych nitrylowych, 1 l oleju silnikowego do opryskiwaczy oraz 4 par gogli ochronnych;
·· 50 namiotów pneumatycznych wraz z łóżkami i sprzętem medycznym
W skład każdego z 50 namiotów, które ułatwią strażakom pracę, wchodzi m.in. przyczepa
transportowa, agregat prądotwórczy czy nagrzewnica olejowa. Dzięki temu wnętrze będzie
oświetlone i ciepłe. Ponadto namioty zostały wyposażone m.in. w 10 łóżek polowych, 10 foteli/
krzeseł składanych, stolik polowy oraz śpiwory. Namioty w czasie epidemii są wykorzystywane
jako polowe izby przyjęć, poszerzając tym samym okołoszpitalną przestrzeń. W razie potrzeby
w namiotach zostaną wydzielone miejsca dla chorych. Ponadto mogą służyć jako magazyny
dla leków, środków ochrony osobistej czy sprzętu medycznego. Będą też przystosowane do wykonania dekontaminacji i fumigacji. Zakup urządzeń dezynfekujących wraz ze środkiem wirusobójczym i środkami ochrony indywidualnej to jeden z elementów programu małopolskiej
tarczy antykryzysowej. Kwota 5 050 000 zł przeznaczona została na doposażenie jednostek
w sprzęt niezbędny do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Wzrost zachorowań, który aktualnie obserwujemy, świadczy o tym, że walka
z SARS-Cov-2 może być długa i trudna. W związku z powyższym województwo małopolskie realizuje projekt, którego głównym założeniem jest kolejne wzmocnienie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie, realizujących
działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Nasze działania koncentrują się na udzielaniu wsparcia: KW PSP i KW Policji w Krakowie, Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz wybranym organizacjom pozarządowym działającym w zakresie ratownictwa górskiego i ratownictwa wodnego. Zakres wsparcia podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w związku z trwającą pandemią
COVID-19 obejmuje w szczególności zakup środków ochrony osobistej, środków i urządzeń do dezynfekcji, aparatury medycznej oraz namiotów pneumatycznych/stelażowych.
Realizacja projektu umożliwi skuteczne prowadzenie działań ograniczających rozprzestrzenianie się patogenu oraz utrzymanie gotowości operacyjnej służb. Jego wartość to
3 mln zł. Jednym z partnerów projektu będzie KW PSP w Krakowie. Kryzysowa sytuacja
wywołana pandemią pokazała raz jeszcze, jak ważne, właściwie niezastąpione, są jednostki OSP. W związku z epidemią strażacy PSP oraz OSP w woj. małopolskim podejmowali
szereg działań mających na celu ograniczanie emisji koronawirusa. Wykonali i wykonują
ogrom pracy. Ich zadania związane były z obsługą namiotów w przyszpitalnych punktach przyjęć, wspierali działania w ramach kontroli sanitarnej na granicy polsko-słowackiej – skontrolowali łącznie 5964 osób (stan z 19 czerwca 2020 r.), transportowali płyny
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dezynfekcyjne do żłobków i przedszkoli, w ramach współpracy z pracownikami opieki
społecznej dostarczali żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych
oraz osobom pozostającym w domowej kwarantannie. Brali udział w akcji dostarczania
mieszkańcom maseczek i środków do dezynfekcji, byli zaangażowani w przekazywanie
komunikatów, apeli o pozostawanie w domu, uczestniczyli wreszcie w dezynfekcji miejsc
przestrzeni publicznej.
Według danych z 19 czerwca 2020 r. strażacy wzywani byli do działań związanych z koronawirusem ponad 3000 razy. W interwencjach tych uczestniczyło ponad 6000 zastępów,
ponad 17 000 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP. Z uwagi na szeroki zakres pracy strażaków w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz potrzebę długoterminowej strategii w walce z epidemią kluczowe jest kontynuowanie dotychczasowych działań.
Wymaga to także zabezpieczenia poszczególnych jednostek OSP, działających na rzecz
ochrony społeczeństwa, poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych środków ochrony indywidualnej, jak maski czy rękawiczki. Środki ochrony indywidualnej, których zakup
jest planowany, wykorzystane będą przez druhów OSP w trakcie podejmowania działań
gaśniczo-ratowniczych. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi komendanta głównego
PSP w tym zakresie: „w przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż
Pożarną jednostek OSP szkolenie oraz zabezpieczenie zostaną uzgodnione lub zapewnione przez PSP”.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że aktywność strażaków ochotników jest na
wagę złota. Na wagę zdrowia i życia. Nie poradzilibyśmy sobie w obecnym czasie próby, w dobie światowej pandemii, bez setek tysięcy odważnych i profesjonalnie przygotowanych strażaków z OSP. Aktualna sytuacja pokazuje z całą mocą, że wieloletnie konsekwentne inwestowanie w bezpieczeństwo, inwestowanie w ludzi, zwraca się po stokroć.
A dzięki temu, że w Małopolsce mamy dziś właśnie blisko 100 tys. dobrze wyszkolonych
i wyposażonych strażaków ochotników, z jeszcze większą wiarą, śmielej i znacznie skuteczniej możemy mierzyć się z wszelkimi zagrożeniami. Jest to olbrzymi kapitał.
Łukasz Smółka jest wicemarszałkiem województwa małopolskiego, prezesem OSP Czerna oraz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Krzeszowicach, wiceprezesem Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP pow. krakowski ziemski, członkiem Zarządu
OW ZOSP RP woj. małopolskiego oraz członkiem ZG ZOSP RP.
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WSPÓŁPRACA SAMORZĄDNYCH
ORGANIZACJI
Adam Paweł Nowak
Kluczem do sukcesu każdej organizacji jest spoglądanie z nadzieją w przyszłość,
z uwzględnieniem zdarzeń mających miejsce w przeszłości, trwających w danym okresie
oraz przyszłych czasach, prognozowanych w oparciu o panujące trendy i zmiany społeczne, technologiczne czy też dotyczące środowiska naturalnego. Należy przy tym pamiętać,
że zmiany zachodzące w organizacjach są nieodłącznym elementem ich działania i mogą
odbywać się w sposób ewolucyjny lub rewolucyjny, a dynamizm zachodzących procesów
wynika z uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych danej organizacji.
Obradujący 13 września 2017 r. XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zobowiązał Zarząd Główny ZOSP RP do podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą „Florian 2050”. Najważniejsze pytanie, na
które odpowiedzi powinna szukać niniejsza strategia, brzmi: jakie będą ochotnicze straże
pożarne w Polsce i ich Związek w roku 2050? Szukając odpowiedzi, postaram się skupić
na uwarunkowaniach prawnych działania OSP i ich Związku, jako stowarzyszeń będących
zarazem jednostkami ochrony przeciwpożarowej, oraz roli i znaczeniu OSP oraz Związku
w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce.
Uwzględnienie zmian zachodzących zarówno w społeczeństwie, jak i w prawodawstwie pozwoli nam na nakreślenie prawdopodobnej roli i znaczenia omawianych organizacji w perspektywie najbliższych 30 lat. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że obecny
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model funkcjonowania organizacji został wyznaczony około 30 lat temu (lata 1989-1992),
a zarówno ogólnopolski związek zrzeszający straże pożarne (Główny Związek Straży Pożarnych RP powołany do życia we wrześniu 1921 r.), jak i zdecydowana większość OSP
w naszym kraju zostały powołane do życia około 100 lat temu (okres międzywojenny)
wraz z odrodzeniem się polskiej państwowości. Analiza zmian zachodzących w tym okresie pozwala nam wytyczyć pewne trendy dotyczące działania sektora organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochotniczego pożarnictwa.
1. Uwarunkowania prawne działalności OSP
OSP i ich Związek (kolejno: od 9 września 1921 r. Główny Związek Straży Pożarnych
RP, od 28 listopada 1933 r. do 24 października 1949 r. Związek Straży Pożarnych RP, od
14 sierpnia 1957 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz od 5 kwietnia 1992 r.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP) od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości do chwili obecnej funkcjonują jako stowarzyszenia, z jednoczesnym uwzględnieniem ich głównych zadań statutowych związanych z ochroną przeciwpożarową oraz
konkretnym odniesieniem do szczegółowych przepisów w tym zakresie. O szczególnej
roli OSP jako niezależnych i samorządnych stowarzyszeń, pełniących istotną rolę w środowisku lokalnym, pisał na początku lat 20. XX w. inicjator zjednoczenia środowiska strażackiego na ziemiach polskich, wybitny społecznik i pierwszy prezes Głównego Związku
Straży Pożarnych – Bolesław Chomicz: „W Polsce, gdzie przy braku do niedawna bytu
samodzielnego i rządu własnego, nie wpojone zostało jeszcze w masach szerszych głębsze
poczucie posłuchu dla autorytetu władz własnych, gdzie przeto obywatel nadużywa wolności, (...) – placówka ochotniczej straży pożarnej staje się na wsi, w miasteczku i w mieście, nawet większym – pierwszorzędną szkołą dla uobywatelnienia mieszkańców”.
Zastanawiając się nad uwarunkowaniami prawnymi działalności OSP i ich Związku
w przyszłości, w perspektywie 2050 r., postaram się najpierw chronologicznie przeanalizować przepisy prawa krajowego, w oparciu o które funkcjonowały w okresie minionych 100 lat. Pierwszym przepisem w odrodzonym państwie polskim odnoszącym się do
omawianych organizacji był dekret naczelnika państwa o stowarzyszeniach z 3 stycznia
1919 r. [1], na mocy którego powierzył on ministrowi spraw wewnętrznych prowadzenie
rejestracji stowarzyszeń i związków, zaś stosownych zgłoszeń dokonywano u miejscowych
państwowych urzędów administracyjnych. Stowarzyszenia i związki powstałe przed wydaniem wskazanego dekretu były zobowiązane do złożenia w przeciągu 30 dni od daty
jego ogłoszenia wymaganych informacji. Akt prawny podpisany przez naczelnika państwa
Józefa Piłsudskiego mieścił się na jednej stronie i miał charakter stricte organizacyjny.
Aktem prawnym opisującym w dużo szerszym zakresie działalność organizacji społecznych w międzywojennej Polsce było rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 października 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach [2]. Ten akt prawny dawał dużą
swobodę działania stowarzyszeniom, a ograniczenia dotyczyły jedynie organizacji zakładających zasadę bezwzględnego posłuszeństwa członków władzom stowarzyszenia oraz łączących cele wychowania fizycznego, gimnastyczne i sportowe z celami politycznymi. Ponadto
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w ustawie podkreślono dobrowolność przynależności do organizacji oraz możliwość wystąpienia z nich przez członków w dowolnym momencie. Wskazano również trzy możliwości
funkcjonowania podmiotu: jako stowarzyszenia zwykłego, zarejestrowanego lub wyższej
użyteczności. Stowarzyszenie, którego działalność i rozwój były szczególnie ważne dla interesu państwowego lub społecznego Rzeczypospolitej, mogło zostać uznane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu
z zainteresowanymi ministrami za stowarzyszenie wyższej użyteczności, czemu towarzyszyło nadanie odpowiedniego statutu, regulującego w szczegółach jego byt prawny.
Godne odnotowania jest, że dotychczas działający Główny Związek Straży Pożarnych
RP uzyskał status stowarzyszenia wyższej użyteczności jako pierwsza organizacja w Polsce, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 listopada 1933 r. [3], czemu towarzyszyła zmiana nazwy na Związek Straży Pożarnych RP, nadanie statutu opublikowanego
w Monitorze Polskim [4] oraz nadanie przywileju wyłączności działania na terenie całego
państwa w zakresie jednoczenia we wspólnej organizacji poszczególnych straży pożarnych
oraz sprawowania kontroli fachowej i organizacyjnej nad wszystkimi strażami pożarnymi
na obszarze kraju. Niestety, wprowadzonym zmianom i przywilejom nadanym Związkowi
towarzyszyło istotne ograniczenie swobód działania oraz ingerencja ze strony administracji publicznej. Do wykonywania stałej kontroli nad Związkiem minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych mianował delegata rządu, który
miał prawo wniesienia sprzeciwu i tym samym wstrzymania każdej uchwały Zarządu.
Ponadto mógł on zażądać zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego oraz posiedzeń
Rady Naczelnej, rady oddziału czy też posiedzenia Zarządu. Rząd sanacyjny w rękach tej
jednej osoby skupił całość nadzoru nad największą organizacją w kraju.
Kolejnym aktem prawnym w międzywojennej Polsce, który określał działalność OSP,
była ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami [5].
Na mocy tego dokumentu nadano w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych
z 14 stycznia 1935 r., a następnie z 13 lipca 1939 r. (dla OSP działających w miastach powyżej
500 tys. mieszkańców) statuty wzorcowe ochotniczym strażom pożarnym, które funkcjonowały ze statusem stowarzyszeń zarejestrowanych. W statutach tych uwzględniony został
tryb nadzoru i kontroli ze strony oddziału powiatowego Związku oraz władz samorządowych. Szczególną rolę i zadania przypisano naczelnikowi straży, zatwierdzanemu przez zarząd właściwego oddziału powiatowego spośród przedstawianych kandydatów, spełniających warunki określone ustawowo. Naczelnik pełnił swoje obowiązki nawet w przypadku
odwołania zarządu straży, do czasu zatwierdzenia przez władze jego następcy.
Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły w Polsce dynamiczne zmiany ustrojowe
oraz społeczno-polityczne, których skutki dotyczyły również ochotniczego pożarnictwa.
W lutym 1946 r. Rada Ministrów powołała do życia Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej, funkcjonującą na wszystkich szczeblach pod nadzorem Milicji Obywatelskiej,
a podległą Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Niemal od samego powołania tej
ochotniczej organizacji paramilitarnej następowały próby instytucjonalnego połączenia
jej struktur z drugim podmiotem, jakim były OSP. W tej sprawie, za pośrednictwem zarówno powiatowych komendantów straży pożarnych (od 1950 r. działających przy prezydiach powiatowych rad narodowych), jak i kierownictwa PZPR oraz ORMO szczebla

252

XX. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDNYCH ORGANIZACJI

powiatowego kierowano stosowne okólniki, pisma i apele. Działania te spotykały się jednak z dużą dezaprobatą środowiska strażackiego. W dużej mierze dzięki zaangażowaniu
lokalnych działaczy strażackich, przy nieformalnym poparciu funkcjonariuszy komend
SP (poprzez bierny opór do wdrażania w życie odgórnych zaleceń) planowana konsolidacja OSP i ORMO nie doszła do skutku.
Smutnym momentem w dotychczasowej historii polskiego pożarnictwa jest likwidacja
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 1949 r. Związku Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Majątek działającego jako stowarzyszenie wyższej użyteczności
Związku przekazano do dyspozycji Komendy Głównej SP. Działanie to zostało jednoznacznie
odczytane przez środowisko OSP w Polsce jako ich upaństwowienie poprzez podporządkowanie państwowej służbie, jaką była KGSP. Jednocześnie, w myśl zasady centralizacji i upaństwowienia nadzoru nad działalnością OSP, likwidację Związku i pozbawienie straży samorządności uargumentowano zapewnieniem właściwej realizacji interesów samych OSP.
Ustawę z 13 marca 1934 r. zastąpiła dopiero ustawa z 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji [6]. Mimo że w ustawie wskazano możliwość tworzenia
OSP w trybie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932 r.
Prawo o stowarzyszeniach, to w swej działalności faktycznie były one podporządkowane powiatowym komendom SP, a wojewódzki komendant każdorazowo musiał udzielić
opinii w sprawie założenia OSP, natomiast formalny nadzór i kontrolę nad ich działalnością sprawowały właściwe terenowo gminne i powiatowe rady narodowe. Organy ochrony
przeciwpożarowej podległe ministrowi administracji publicznej otrzymały uprawnienia
do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi, nie tylko ochotniczymi, ale również
zakładowymi oraz zawodowymi terenowymi.
Po odwilży październikowej wskutek zmian społeczno-politycznych przywrócono
Związek do działalności. Wydana na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach [7] uchwała nr 309 Rady Ministrów z 14 sierpnia 1958 r. (poz. 391) w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej
użyteczności „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych” zapewniała finansowanie OSP za
pośrednictwem Związku, a środki te pochodziły ze składek członkowskich, dotacji Skarbu Państwa, środków Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, z dochodów z wydawnictw
i imprez oraz z działalności gospodarczej Związku, a także z zapisów darowizn i innych
dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych. W kolejnych latach statut Związku
był kilkukrotnie zmieniany, również w drodze uchwały Rady Ministrów.
Aktami prawnymi określającymi działalność merytoryczną OSP były również kolejne
ustawy o ochronie przeciwpożarowej: z 13 kwietnia 1960 r. [8] oraz uchwalona 12 czerwca
1975 r. [9]. Ustawy te w znacznie szerszym zakresie określały również działalność prewencyjną straży pożarnych, a także utrzymywały określoną we wcześniejszych dokumentach
podległość pod organy administracji państwowej i samorządowej PRL. Należy wspomnieć, iż w latach 60. i 70. XX w., z uwagi na przyjęty model funkcjonowania gospodarki, oparty na państwowych przedsiębiorstwach i gospodarstwach, liczba OSP znacznie
wzrosła. W 1971 r. funkcjonowały w Polsce 25 634 OSP. Wskutek późniejszych zmian
społecznych i gospodarczych blisko 30% spośród tych straży przestało istnieć (ich liczba
spadła do poziomu 18 700 w 1992 r.), a zmianie struktury liczebności OSP towarzyszyły
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również zmiany jakościowe. Należy przy tym wskazać, że przetrwały jednostki oparte na
trwałym i oddolnym zaangażowaniu społecznym, mające wyższy poziom kapitału społecznego oraz wyposażenia technicznego.
Przełomowym okresem dla działalności OSP była transformacja ustrojowa, począwszy od pierwszej połowy 1989 r. Jednym z pierwszych aktów prawnych świadczących
o nadchodzących przemianach była uchwalona jeszcze przez Sejm PRL ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, która zastąpiła obowiązujące od 1 stycznia 1933 r.
rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach. Kolejnymi etapami zmian prawnych, których skutki bezpośrednio dotyczyły
działalności OSP, były uchwalone 24 sierpnia 1991 r. ustawy: o ochronie przeciwpożarowej [10] oraz o Państwowej Straży Pożarnej [11]. Ustanowiły one oddzielne od struktur
Państwowej Straży Pożarnej finansowanie OSP przez samorząd gminny, co w trudnym
okresie transformacji ustrojowej, dzięki bliskiemu kontaktowi z wójtami/burmistrzami
oraz radami gmin/miast pozwoliły utrzymać działalność lokalnych OSP. Szczególną uwagę należy zwrócić na problemy i duże deficyty dotyczące finansowania służb państwowych
(Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie) w pierwszych latach po transformacji
ustrojowej. Podporządkowanie pod struktury PSP, nie tylko w sferze technicznej, ale także w sferze organizacyjnej i finansowej, mogłoby stanowić dla ochotniczego pożarnictwa
ryzyko wygaszenia ich działalności. Dzięki podjętym działaniom prawnym i organizacyjnym udało się zahamować widoczny pod koniec lat 80. ubiegłego wieku spadek liczby
działających OSP.
Kolejny korzystny dla OSP zapis dotyczył wprowadzenia obligatoryjnego odpisu od
obowiązkowych ubezpieczeń od ognia na cele ochrony przeciwpożarowej nałożonego na
firmy ubezpieczeniowe. Środki te były dystrybuowane za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz komendanta głównego PSP. Obie wskazane ustawy
ewoluowały w ciągu ostatnich 30 lat, wraz ze zmieniającymi się potrzebami i zakresem
działania straży pożarnej, usprawniając jej funkcjonowanie. Dużą rolę w zakresie dokonywanych zmian odgrywał Parlamentarny Zespół Strażaków, który inicjował szereg korzystnych dla środowiska strażackiego rozwiązań. Zmiany zainicjowane przez Zespół dotyczyły m.in. usankcjonowania podziału środków firm ubezpieczeniowych między OSP a PSP.
Na mocy zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej Zarząd Główny ZOSP RP oraz
komendant główny PSP otrzymywali po 50% z odpisów wynoszących 5% składki od obowiązkowych ubezpieczeń od ognia dokonywanych przez firmy ubezpieczeniowe. Niestety,
w 2017 r., mimo sprzeciwów środowiska strażackiego, rząd złamał ustalony kompromis
i całość środków przekazał do dyspozycji komendanta głównego PSP, bez pozostawienia
żadnego wpływu na ich rozdział strażakom ochotnikom. Co prawda komendant główny
PSP został zobowiązany do podziału środków między OSP a jednostki organizacyjne PSP,
ale raport NIK z 2019 r. jednoznacznie wskazał, że podział ten wskutek zmian w ustawie
jest mniej korzystny finansowo dla OSP.
Nową szansą, z której w znacznym stopniu skorzystały OSP, było utworzenie w latach 90. XX w. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki
wsparciu którego możliwy był m.in. program modernizacji i zakupu samochodów na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej. Kolejne możliwości dla OSP i ich Związku
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pojawiły się wraz z wejściem w życie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie [12]. Ustawa wprowadziła możliwość ubiegania się o środki
finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli, jak i podmioty administracji rządowej. W ślad za nowymi przepisami Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP uzyskał status organizacji pożytku publicznego, co
poszerzyło spektrum pozyskiwanych środków finansowych o odpis 1% podatku od osób
fizycznych, z przeznaczeniem na działalność Związku, a także OSP wskazanych jako cel
szczegółowy darowizny. Na nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym ZOSP RP obradującym
15 marca 2004 r. wprowadzono zmiany w statucie Związku, określające m.in. nowy organ
władzy, czyli Zarząd Wykonawczy, odpowiadający za bieżące zarządzanie gospodarką finansową organizacji oraz prowadzoną działalność gospodarczą. Tym samym ZG ZOSP
RP i jego Prezydium, a także zarządy oddziałów wojewódzkich i ich prezydia sprowadzają
się niejako do roli rad nadzorczych, gdyby zastosować nazewnictwo spółek prawa handlowego. Analogicznie udostępniono statut wzorcowy OSP umożliwiający ubieganie się
o status organizacji pożytku publicznego.
Według aktualnego stanu prawnego zgodnie ze statutem wzorcowym oraz obowiązującymi przepisami prawa OSP mają osobowość prawną i są stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach [13] oraz
ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [14]. Najważniejszym aktem
wewnętrznym regulującym działalność stowarzyszenia jest statut uchwalany przez walne
zebranie członków OSP. Zdecydowana większość straży opiera swoją działalność na statucie zbliżonym do wzorcowego, ale szereg organizacji, uwzględniając lokalne potrzeby
i specyfikę działania, poszerza ten najważniejszy dokument wewnętrzny regulujący działalność stowarzyszenia o własne zapisy. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych oraz osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, a za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli
deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP [15]. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zaangażowania kobiet w działalność statutową straży,
również związaną z bezpośrednim udziałem w akcjach ratowniczych. Dodatkowo należy
wskazać, że w celu poszerzenia grona bezpośrednich uczestników działalności statutowej
niektóre ochotnicze straże pożarne wprowadzają do swoich statutów zapisy umożliwiające
członkostwo w stowarzyszeniu członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, co jest dobrym prognostykiem żywotności organizacji.
2. OSP jako przykład społeczeństwa obywatelskiego
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków, ale do prowadzenia swoich spraw OSP mogą zatrudniać pracowników – robią to jednak w dużo mniejszej skali
niż pozostałe organizacje III sektora. Podstawowym punktem wspólnym przynależności
do OSP jest dobrowolność, charakterystyczna dla wszystkich stowarzyszeń i pozostałych
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organizacji pozarządowych. Rolę ochotniczych straży pożarnych jako organizacji pozarządowych opisywał Bolesław Chomicz: „Na gruncie ochotniczych straży pożarnych
wiele zdziałać można dobrego w kierunku podniesienia poziomu kultury, oświaty i etyki
wśród miejscowego społeczeństwa (...) krzewienia oświaty i czytelnictwa, jako przyjaciół
kultury i rozumu, propagowania patriotyzmu jako fundamentu miłości Państwa własnego, budzenia w ogóle wszystkich cnót obywatelskich...”.
Ochotnicze straże pożarne stanowią niezmiennie dominującą formę organizacji pozarządowej działającej na polskiej wsi (16 tys. podmiotów zrzeszających blisko 700 tys.
członków). Uznawane są za przykład społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, z siecią jednostek rozmieszczoną na terytorium niemal całego kraju. Straże są formą stabilną historycznie, której dzięki zaangażowaniu społecznemu oraz posiadanemu
zapleczu infrastrukturalnemu udało się przetrwać okres transformacji ustrojowej. Dużą
rolę w zakresie reprezentowania interesów OSP odgrywa Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, inicjujący szereg działań prawnych, organizacyjnych oraz statutowych.
Na tym polu wyróżnić należy ujednolicenie w skali całego kraju regulaminów m.in.:
umundurowania, odznaczeń, odznak i wyróżnień, jednostek operacyjno-technicznych
czy też młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wydarzeniami o zasięgu ogólnopolskim,
które na stałe wpisały się w cykl pracy OSP, są: zawody sportowo-pożarnicze, ogólnopolskie i regionalne przeglądy orkiestr, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” czy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.
Dzięki udziałowi przedstawicieli Związku w pracach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego czy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wskazywano kierunki zmian prawnych, których celem było
ułatwienie i usprawnienie działania OSP. Dzięki zaangażowaniu w prace komitetów monitorujących programy europejskie – zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym
− możliwe jest korzystanie przez OSP ze środków europejskich. Ważne jest umożliwienie
dalszego korzystania przez OSP oraz samorządy terytorialne z funduszy unijnych ze na
realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, rozbudowy infrastruktury lokalnej
oraz włączenia społecznego. Ciekawym przykładem współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi jest zawarte 26 sierpnia 2016 r. porozumienie trójstronne pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Celem zawartego porozumienia jest wzajemna
pomoc w realizacji zadań edukacyjnych, społecznych i promocyjnych, sportowych, przeciwpożarowych – w szczególności w zakresie realizacji projektów dotyczących szeroko rozumianych obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Praktycznymi formami współpracy były
udział poszczególnych organizacji w projektach europejskich, zawodach sportowych i spartakiadach oraz uzgadnianie wspólnych stanowisk dotyczących wybranych aktów prawnych.
Warto przy tym wskazać, że współpraca na poziomie lokalnym, między OSP, Ludowymi Zespołami Sportowymi i kołami Związku Młodzieży Wiejskiej przebiega dobrze. Równie silnie
zapisana jest w środowisku lokalnym współpraca pomiędzy OSP a kołami gospodyń wiejskich. W wielu przypadkach strażacy ochotnicy jednocześnie należą do innej organizacji
pozarządowej, co buduje dodatkową płaszczyznę współpracy i możliwość realizacji dodatkowych działań na rzecz lokalnych środowisk.
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Analizując działalność OSP oraz ich Związku na przestrzeni minionych 100 lat, można zauważyć, że nadmierna ingerencja władz państwowych w ich działalność zazwyczaj
kończyła się dla nich niekorzystnie. Próby pełnego uzależnienia ochotniczego pożarnictwa od władz państwowych powodowały w dłuższej perspektywie spadek zaangażowania
społecznego i motywacji członków organizacji do podejmowania samodzielnych działań.
Jednocześnie należy podkreślić, że strażacy ochotnicy swoim działaniem najskuteczniej
wcielają w życie ponadczasowe przesłanie miłości bliźniego oraz patriotyzm w najczystszej formie. Przesłanie to jest realizowane zarówno w ramach działalności ratowniczo-gaśniczej, prewencyjnej, ale także poprzez realizowane inicjatywy społeczne. Nadrzędnym
celem działania stowarzyszenia jest niesienie pomocy potrzebującym – bez określania ich
poglądów, statusu społecznego czy materialnego.
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, syn polskiej wsi, męczennik, opiekun duchowy
podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie w czasie strajku w listopadzie i grudniu 1981 r., w jednym ze swoich ostatnich kazań wyraził credo, które można
uznać również za przesłanie dla kolejnych pokoleń polskich strażaków: „Aby zwyciężać zło
dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej
słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć
tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale
sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości” [16].
Zakończenie
Uwzględniając zakres realizowanych obecnie przez OSP zadań, można być pewnym,
że również w perspektywie najbliższych 30 lat będą one potrzebne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju (głównie poza wielkimi
miastami, w zakresie włączenia społecznego oraz edukacji społeczności lokalnej). Szczególną uwagę należy zwrócić na zachodzące zmiany klimatu i środowiska naturalnego. Zmiana
specyfiki zdarzeń, po których OSP podejmowały interwencje na przestrzeni minionych 30
lat, zdecydowane zmniejszenie liczby pożarów przy jednoczesnym wzroście liczby miejscowych zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych pokazuje kierunek przyszłych działań, również
w wymiarze prewencji społecznej. Utrzymanie pozarządowego charakteru OSP, opartego
na przepisach Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, podobnie jak w przypadku innych organizacji społecznych pozwala realizować dużo szerszy zakres zadań statutowych, z wykorzystaniem funduszy europejskich
oraz krajowych. Pozwala również na utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji wśród
członków stowarzyszenia oraz angażowanie społeczeństwa do realizowanych zadań. Wszelkie próby uregulowania działalności OSP i ich Związku drogą odrębnej ustawy o ochotniczej
straży pożarnej mogą być niezwykle niebezpieczne i zachwiać zbudowaną przez pokolenia
równowagą. W tym miejscu posłużę się cytatem Winstona Churchilla, premiera Wielkiej
Brytanii, laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1953 r.: „Każdy rząd, który jest dość silny, by
dać ci wszystko, czego pragniesz, jest dość silny, by zabrać ci wszystko, co posiadasz”.
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Jednocześnie należy zabiegać o odpowiednie, stałe i pewne finansowanie OSP i ich
Związku, zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej ratowników w czasie udziału
w działaniach ratowniczych oraz rekompensatę materialną wobec weteranów i seniorów
ochotniczego pożarnictwa, niezależnie od zmian politycznych zachodzących w kraju.
W Polsce od momentu transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku
udało się stworzyć unikatowy i kompromisowy system ochrony przeciwpożarowej, oparty
na trzech filarach: zaangażowaniu społecznym o ochotniczym charakterze, strukturach
samorządu terytorialnego oraz wsparciu administracji państwowej. Utrzymanie równowagi między tymi składowymi jest kluczem rozwoju ochotniczego pożarnictwa w perspektywie najbliższych 30 lat.
Inż. poż. Adam Paweł Nowak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie, członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, wiceprezesem OSP
Marzęcice oraz ZOP ZOSP RP w Pajęcznie, woj. łódzkie. Od grudnia 2018 r. prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz przedstawiciel w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA).
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OSP − TRADYCYJNA OFIARNOŚĆ
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Władysław Tabasz
Ochotnicze straże pożarne z mocy przyjętych statutów oraz przepisów regulujących
współudział strażaków zawodowych i ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych czynnie uczestniczą w rozwoju tej współpracy. Mają bowiem świadomość doniosłości swojej
roli w polskiej rodzinie strażackiej. To przekonanie bierze się z osobistego zaangażowania
każdego z ratowników, ale także z prowadzonych analiz statystycznych. W naszym kraju
działa ponad 16 tys. jednostek OSP, co średnio daje faktyczne zaangażowanie w każdej polskiej gminie co najmniej siedmiu takich jednostek. W drugim dziesięcioleciu XXI w. mocno
zaznaczyła się w przestrzeni publicznej obecność przeszło 140 tys. strażaków-ratowników
zrzeszonych w blisko 4,5 tys. OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(KSRG)1 oraz ponad 230 tys. ratowników wywodzących się z niemal 12 tys. drużyn niebędących w tym systemie. Kiedy zestawimy te dane z liczbą około 500 (dane ulegają zmianie)
jednostek Państwowej Straży Pożarnej z nieco ponad 30 tys. ratowników, to my, strażacy
ochotnicy, możemy być z siebie dumni. Szacuje się, że do KSRG włączonych jest w skali kraju około 30% wszystkich jednostek OSP. I nie do elitarności tych jednostek sprowadza się ich
przynależność, wynika ona ze środowiskowych potrzeb i ratowniczej wydajności systemu
ochrony przeciwpożarowej, ale nie tylko.

1

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. poz. 1319).
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W praktyce jest tak, że gminy przy pomocy jednostek OSP wykonują swoje ustawowe zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ku zadowoleniu jednych i drugich.
Do tradycji już należy, że straże pożarne oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej i pomocowej prowadzą cały szereg inicjatyw kulturalnych, oświatowych, wychowawczych czy
sportowych. Straże pożarne od chwili powstania tego ruchu społecznego są suwerennymi
zrzeszeniami. Jednakże do zaangażowanej i profesjonalnej działalności potrzebują i nadal będą potrzebowały środków finansowych. Dawniej wystarczały społeczne zbiórki,
imprezy zarobkowe organizowane przez strażaków czy praca własna członków drużyn.
Co najmniej od czasu reformy samorządowej na działalność strażackich drużyn przeznaczane są corocznie określone środki finansowe, pochodzące czy to z budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządów terytorialnych, czy z funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, funduszy europejskich i innych źródeł. Kiedy strażacy korzystali
z własnych środków, ich rzetelne wydatkowanie było li tylko pod kontrolą wewnętrznego
ciała statutowego, jakim jest komisja rewizyjna w każdej jednostce OSP. W przypadku
zarządzania środkami publicznymi wzrasta nieco reżim wydatkowania, kontroli i sprawozdawczości z wydatkowania tychże środków. Józef Higersberger, pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa, powołanej do życia w 1919 r., przytaczał często znamienne
słowa: „Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż
usprawiedliwić winien”. Wprawdzie motto to pochodziło z wypowiedzi ministra skarbu
Księstwa Warszawskiego Tadeusza Dembowskiego, zapisanej jeszcze w 1808 r., ale mimo
upływu czasu nic nie straciło na aktualności. Zarówno poszczególne ochotnicze straże
pożarne, jak też i ich Związek, uczestnicząc w dystrybucji „publicznego grosza” z różnych
źródeł, mają obowiązek wydatek onegoż usprawiedliwić – i to czynią. Realia prawno-administracyjne i ekonomiczne są trudne i bardzo zmienne, ale nikt nas, strażaków, nie
zwolni z rzetelnego sprawozdawania z tego, co stanowi o sile drużyny, także w kontekście
ekonomicznym.
1. Wyzwaniem właściwy poziom organizacyjny i techniczny
W ostatnich latach przybyło możliwości pozyskiwania środków publicznych, ale także
obowiązków związanych z ich wydatkowaniem. Mowa tutaj o zakupach zarówno drobnego sprzętu i wyposażenia, jak i nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wymogi prawne i organizacyjne, a także skarbowe są coraz bardziej rozbudowane. Od tego
nie uciekniemy, a z biegiem czasu nasz profesjonalizm w zarządzaniu strażackim mieniem powinien sukcesywnie rosnąć. W każdym czasie możemy spodziewać się pytania,
czy środki publiczne przeznaczone na działalność jednostki OSP były wykorzystywane
zgodnie z prawem i efektywnie. Efektywnie, tzn. czy zostały one wydatkowane oszczędnie i wydajnie, przy osiągnięciu zakładanych efektów dla samej OSP i jej otoczenia, które
oczekuje, że każda dofinansowana działalność drużyny pozwoli osiągnąć wymagany poziom wyposażenia oraz przeszkolenia ratowników.
Każda bez wyjątku OSP staje się w chwili jej formalnej rejestracji jednostką ochrony
przeciwpożarowej. A jako taka zobowiązana jest do prowadzenia działań ratowniczo-ga-
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śniczych, co uregulowane jest ustawowo i przede wszystkim w statucie każdej OSP2. Zakres ewentualnego działania ratowniczego OSP jest bardzo szeroki, bo obejmuje różne
aspekty ratownictwa, w tym: drogowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, no i oczywiście pożary oraz miejscowe zagrożenia. W działaniu ratowniczym zawiera się (według
stanu dzisiejszego) także udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego3. Kiedyś obowiązkiem i honorem
strażaków była walka „tylko” z ogniem, teraz mają w zakresie zadań to wszystko, o czym
wcześniej wspomniano. A co nas czeka za kilka lat?
Znacznie bardziej rozszerzone są obowiązki jednostek OSP włączonych do KSRG,
podczas gdy pozostałe OSP, które nie są tak technicznie i kadrowo przygotowane, prowadzą działania zabezpieczające. Aby uzyskać wyższy profesjonalizm drużyn, Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP
RP) wskazał, iż każda jednostka OSP powinna wyodrębnić spośród swoich członków wyspecjalizowany oddział ratowniczy. Nazwano te nowe twory JOT (jednostka operacyjno-techniczna) i usytuowano je w strukturze i dokumentach statuujących działalność OSP4.
Mimo że pod względem organizacyjnym straże ochotnicze są stowarzyszeniami, opierającymi swoją działalność na pracy społecznej członków, to jednak otoczenie społeczne
ma prawo egzekwować to, co nawet we własnym gronie przyjęte zostało za ważne. A tak
w wielu przypadkach niestety nie jest. Wytyczne Prezydium ZG ZOSP RP wskazywały,
że JOT będą w praktyce odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG) w PSP.
Przypomnijmy, że Prezydium ZG ZOSP RP opracowało w latach 2004-2006 stosowne
wymogi organizacyjno-techniczne dla JOT. Uwzględniono wówczas zakres ich działania,
wymagany stan osobowy, normatyw w wyposażeniu i wyszkoleniu. Wskaźniki różne dla
różnych kategorii JOT, ale wszystko po to, aby miały możliwość szybkiego podejmowania
skutecznych działań ratowniczych. Niestety, nie wszystkie OSP sprostały temu zadaniu
i przez pryzmat tego postrzega nas po latach otoczenie społeczne.
Życie niesie ze sobą nowe wyzwania i dlatego corocznie, zgodnie z potrzebami i założeniami opracowanymi przez komendanta głównego PSP, w skład KSRG włączane są
kolejne jednostki OSP. Ze względów chyba prestiżowych nic nie słychać o wykreślaniu
jednostek z systemu. Te włączane do systemu jednostki w znacznie większym stopniu niż
pozostałe, spoza systemu, są zintegrowane z siecią jednostek PSP. W związku z tym pojawiają się kolejne standardy dotyczące zakresu działania, stanu osobowego, wyposażenia
czy wyszkolenia. Tym razem standardy określa komendant główny PSP, wykonując obowiązki wynikające przede wszystkim z rozporządzeń MSWiA. Warunki brzegowe ustalane są także w trójstronnych porozumieniach między wójtem/burmistrzem/prezydentem
miasta – jednostką OSP – lokalnym komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Stąd też
obowiązek, aby jednostki OSP uzgadniały statut – w zakresie ochrony przeciwpożarowej
– z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) PSP.

2
3
4

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 95/18/2004 z 16 grudnia 2004 r. w sprawie kategoryzacji JOT OSP i wzorcowego regulaminu tych jednostek.
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Jednostki OSP będące w KSRG mogą liczyć na to, że koszty ich funkcjonowania (przynajmniej w części) będą pokrywane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
budżetu państwa, za pośrednictwem PSP. Lwia część finansowania jednostek OSP pochodzi z budżetu gminy5, na terenie których dana OSP ma swoją siedzibę i wyznaczony obszar chroniony. Jednym z efektów wspomnianego wcześniej trójstronnego porozumienia
(gmina – PSP – OSP) jest to, że to właśnie gminom przypadł obowiązek finansowania
wyposażenia, utrzymania (badania, przeglądy, konserwacja), wyszkolenia i zapewnienia
gotowości bojowej OSP (umundurowanie, ubezpieczenie ratowników i sprzętu, badania
lekarskie ratowników). Zadajmy sobie pytanie: co by było bez zaangażowanej jednostki OSP? Z pewnością wówczas włodarz gminy, chcąc zachować pełną realizację zadań
ustawowych, zorganizowałby straż obowiązkową (przymusową – różne formy zna historia
pożarnictwa). Koszty nie byłyby niższe, a dodatkowo w ludziach z tzw. branki brak ducha walki. Swój własny czas i zaangażowanie emocjonalne zapewniają najlepiej strażacy
ochotnicy. Warto o tym pamiętać, reformując ewentualnie w przyszłości tę bliską każdemu służbę. Powie przy tym ktoś, że członkowi OSP, który uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub w szkoleniu (organizowanym przez PSP lub gminę) przysługuje
ekwiwalent pieniężny. Podkreślenia jednakże wymaga fakt, że ekwiwalent za udział w akcji wypłacany z budżetu gminy nie przysługuje ratownikowi z OSP za czas nieobecności
w pracy (z powodu udziału w niej), jeśli zachował wynagrodzenie u swojego pracodawcy.
Jest to więc skromna refundacja utraconego wynagrodzenia, a nie zapłata za społeczną
służbę, jak komentują to ludzie mało życzliwi strażakom ochotnikom. Przy okazji ujawnia
się jeszcze całe grono szczodrych pracodawców, którzy nie uszczuplają konta pracownika
będącego ratownikiem, współfinansując niejako bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo
utrzymywanych przez siebie miejsc pracy. Strategicznym podejściem do problemu stawania strażaków do akcji na sygnał może być dalekowzroczna polityka państwa wobec
pracodawców. Przyjazne w tym względzie narzędzia administracyjne i fiskalne znane są
już od lat m.in. we Francji czy Austrii.
Rozwiązania prawne w naszym kraju dają jednostkom samorządu terytorialnego każdego szczebla możliwość przekazywania na rzecz OSP środków pieniężnych w formie
dotacji. Drugim liczącym się źródłem finansowania działań ratowniczych realizowanych
przez OSP jest budżet państwa. W ostatnich latach zaszły spore zmiany w zakresie przyznawania jednostkom OSP środków publicznych przekazanych do dyspozycji ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Do 2016 r. część środków budżetowych przekazywana była do dystrybucji przez struktury Związku OSP RP. W tym czasie zmieniono formułę
i upoważniono komendanta głównego PSP do udzielania dotacji celowych poszczególnym
jednostkom OSP, bądź Związkowi OSP RP. Mowa o dotacjach na realizację zadań publicznych obejmujących przygotowanie jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Poprzednio, w relacji do Związku OSP RP, minister właściwy ds. wewnętrznych
zawierał umowę, zobowiązując Związek do dystrybucji środków i zapewnienia gotowości
bojowej. W nowym stanie prawnym i faktycznym to komendant główny PSP dokonuje

5

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
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rozdziału środków z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek włączonych do KSRG.
Corocznie minister ds. wewnętrznych ma określić w drodze rozporządzenia wysokość
tych środków. Ich dystrybucja jest prowadzona z udziałem komendantów powiatowych
(miejskich) właściwych dla siedziby OSP. Drugim torem dystrybucji państwowych środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową są dotacje z rezerwy celowej, głównie
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wśród celów mieszczą się
zarówno zadania związane z realizacją wieloletnich programów rządowych, w tym odbudowa i modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych czy odbudowa infrastruktury
komunalnej, ale także pomoc dla osób fizycznych dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. W niewielkim zakresie środki trafiają do OSP w ramach doposażenia technicznego
oraz wymiany sprzętu zniszczonego podczas działań ratowniczych na obszarach objętych
klęską żywiołową.
Kolejna pula środków dla OSP pochodzi z zakładów ubezpieczeń – jako część przychodów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Podobnie jak w przypadku dotacji ministerialnych, do 2017 r. dysponentem tychże środków (w 50% całego odpisu) był
ZG ZOSP RP. Praktyka wdrożona 5 lipca 2017 r. nakazuje, aby zakłady ubezpieczeń zobowiązane do odpisów przekazywały tego typu środki w całości do dyspozycji komendanta
głównego PSP, który za pośrednictwem struktur terenowych PSP dokonuje ich rozdziału.
To nowa strategia koalicji rządowej umniejszania roli Związku OSP RP, ale w jakim stopniu wpłynie ona na wspólnotowość ruchu strażackiego – czas pokaże. Czy perspektywa
„zarządzania” ochotniczym pożarnictwem przez kierunkowe dysponowanie środków budżetowych nie niesie zagrożeń? Z obserwacji lokalnych drużyn strażackich wynika, że rośnie rozziew pomiędzy drużynami z systemu i pozostającymi poza nim. Pojawia się także
zjawisko zasilania dotacjami jednostek OSP bez wyraźnego związku pomiędzy rolą tych
konkretnych jednostek w systemie a kierowanymi do nich środkami (wyłącznie uznaniowość tzw. darczyńcy). Takie zjawisko także różnicuje jednostki OSP, a to prosta droga do
poróżnienia środowiska. Pula środków na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla
jednostek OSP pojawiająca się od 2017 r. pochodziła także z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości6.
Wzbogacającym finansowo cele wskazane przez konkretne OSP są środki pochodzące
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W strategii na najbliższe lata należy uwzględnić także tak istotne źródło finansowania, jakim są fundusze
europejskie. Tym bardziej że w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 20142020 zaplanowano znaczący wzrost wydatków na obszar spraw wewnętrznych, w tym
bezpieczeństwo ludności. Przykładem są tu regionalne programy operacyjne w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich funkcjonowanie umożliwiło m.in.
przygotowanie i wdrożenie w życie rozwiązań wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia
2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

6

W ramach działania „Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
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Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Zapisy ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., ale w ocenie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) „wspieranie
formacji podległych MSWiA poprzez ustanawianie różnych programów, w tym programów modernizacji, jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje stałego unowocześniania
tych służb”. Poprzez realizację Programu niwelowane są bowiem głównie braki powstające
w wyniku wyeksploatowania sprzętu będącego na stanie poszczególnych formacji. Znaczna część środków z Programu przeznaczana jest też na wzrost wynagrodzeń. Zdaniem
NIK celowe byłoby zapewnienie stabilnego finansowania służb w kolejnych rocznych budżetach na poziomie gwarantującym właściwe wyposażenie i poprawę warunków pracy
oraz konkurencyjne uposażenia i wynagrodzenia. Środki przeznaczane na programy modernizacyjne powinny zaś dotyczyć wyłącznie zakupów znacząco zmieniających jakość
usług świadczonych obywatelom przez poszczególne służby podległe ministrowi SWiA
(...)7. Pytanie więc, jak przygotować rozwiązania strategiczne w tym obszarze.
Skoro mowa o zewnętrznej ocenie finansowania działalności ratowniczej OSP, to z kolejnej kontroli przeprowadzonej przez NIK tchnie trochę optymizmem. W raporcie czytamy, że „środki publiczne przeznaczone na finansowanie jednostek OSP włączonych do
KSRG, stanowiące około 70% wszystkich środków dla jednostek OSP, wykorzystane zostały efektywnie. Przyczyniło się to do stworzenia zasobu dobrze wyposażonych i wyszkolonych ratowników – członków OSP. Wszystkie skontrolowane jednostki OSP w KSRG
utrzymywały stan osobowy oraz poziom wyszkolenia i wyposażenia strażaków wymagany
porozumieniami o ich włączeniu do tego systemu. Przestrzeganie postanowień tych porozumień było regularnie weryfikowane w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej przez
służby zawodowe, dzięki czemu komendanci wojewódzcy PSP posiadali aktualne informacje w tym zakresie. Niewystarczające były natomiast środki finansowe przeznaczone na
przygotowanie i wyposażenie tych jednostek do podejmowania działań w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym”8.
Gminy bezpośrednio ze swojego budżetu lub w formie dotacji dokonywały wydatków na
zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia, umundurowania, na ubezpieczenia, badania lekarskie
ratowników, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, na koszty utrzymania (media), czy remonty. Dotacje przekazywane były jednostkom
OSP głównie w ramach współfinansowania zakupów, na które jednostki te pozyskały środki z innych źródeł i dotyczyły głównie sprzętu i wyposażenia, umundurowania, remontów.
Realizacja przez gminy zobowiązań wynikających z zawartych porozumień o włączeniu
jednostek do KSRG i większa aktywność tych jednostek w akcjach ratowniczo-gaśniczych
skutkowały wyższym poziomem dofinansowania takich jednostek OSP.
Niestety, w dalszej części cytowanej informacji NIK pojawia się rozziew pomiędzy stanem gotowości jednostek z systemu i tych niewłączonych do niego. Czytamy m.in., że

7

8

Informacja o wynikach kontroli „Realizacja programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (KPB.410.003.01.2018 nr ewid.
18/2019/P/18/038/KPB), s. 7.
Informacja o wynikach kontroli „Finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych”
(LPO.430.006.2018 nr ewid. 9/2019/P/18/093/LPO), s. 10.
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w ocenie Izby „wydatkowanie pozostałych 30% środków publicznych przeznaczonych na
funkcjonowanie jednostek OSP spoza KSRG (które w skali kraju stanowią 70% wszystkich
OSP) nie doprowadziło do znaczącego zwiększenia ich zdolności do podejmowania działań ratowniczych. Niewielkie kwoty dofinansowania udzielanego poszczególnym jednostkom, w większości przypadków nie pozwalało na osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego
stanu technicznego sprzętu oraz należytego poziomu wyszkolenia ratowników – członków OSP i ich wyposażenia w środki ochrony indywidualnej. Skutkiem tego było niewysyłanie lub sporadyczne wysyłanie takich OSP do działań ratowniczych przez stanowiska
kierowania w komendach powiatowych PSP. Natomiast te jednostki OSP spoza KSRG,
które uczestniczyły w akcjach, często nie spełniały obowiązujących wymogów w zakresie przygotowania, przeszkolenia i wyposażenia uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej.
Stwarzało to zarówno ryzyko niepowodzenia akcji, jak i niebezpieczeństwo dla uczestników tych działań”9.
2. Kto tu dowodzi?
Przepisy i porozumienia o włączeniu jednostki OSP do KSRG dają kierownictwu PSP
określone uprawnienia wobec ochotników, z systematycznymi inspekcjami gotowości
operacyjnej włącznie. Uprawnienia takie sprawiają, że komendanci wojewódzcy i powiatowi PSP mogą i powinni mieć pełne i aktualne informację o liczbie ratowników – członków OSP w jednostkach spoza KSRG i ich gotowości operacyjnej. Taki stan będzie sprzyjał
m.in. optymalnemu rozdysponowywaniu środków publicznych dla poszczególnych OSP.
W porozumieniach o włączeniu OSP do KSRG wskazywano, przynajmniej dotychczas,
na konieczność informowania drogą radiową lub telefonicznie powiatowego stanowiska
kierowania PSP o stwierdzonych przypadkach obniżenia gotowości operacyjnej jednostki OSP. Jednakże, choćby ze względu na społeczny charakter służby, brak mechanizmów
pozwalających na bieżąco stwierdzać, czy gotowość operacyjna w danej chwili jest zachowana. Na ogół jednostki wywiązują się z obowiązku zgłaszania stanu obniżonej gotowości
operacyjnej. Najczęstszymi przyczynami obniżenia gotowości są/były awarie sprzętu i wyposażenia, ich konserwacja i przeglądy poza miejscem stacjonowania, niejednokrotnie
prowadzone prace remontowe w remizach.
Komendanci PSP powinni być także świadomi ewentualnych braków szkoleniowych
występujących w tych jednostkach, szczególnie, że przepisy i tradycja właśnie im przypisuje obowiązki w tym zakresie. Na co dzień priorytetem było szkolenie ratowników OSP
włączonych do KSRG, ale pozostałe jednostki także mają potrzeby. Mówimy tu o sytuacji
przed- i poepidemicznej, czyli spokojnym czasie. Epidemia związana z koronawirusem
podporządkowuje sobie niemal wszystko, a niniejszy materiał powstaje niestety w szczycie fali pandemii. Powróćmy jednak do normalnego toku działania. Z omawianego zjawiska „nadzoru” PSP nad OSP w zakresie gotowości operacyjnej komendanci pozyskują

9

Tamże.
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informacje o potrzebach sprzętowych w tych jednostkach. A powinniśmy jako strażacy
ochotnicy zrozumieć, że bardzo istotna jest wiedza operacyjna komendantów powiatowych PSP, zaś ta bierze się m.in. z danych w systemie SWD PSP. Doskonaląc swoje umiejętności ratownicze, pamiętajmy o nieodzownym przekazywaniu danych operacyjnych,
bo nie zawsze jest z tym dobrze. Skoro obowiązują procedury, że wsparcie finansowe
przychodzi za pośrednictwem PSP, to musimy się zgodzić, że tę służbę będzie obchodziło, czy na przykład przekazane jednostkom OSP środki publiczne wykorzystane zostały
terminowo i zgodnie z przeznaczeniem. Czy nie wystąpiły ewentualne nieprawidłowości
dotyczące naruszenia prawa m.in. przy ewidencjonowaniu i rozliczaniu tychże środków
przez jednostki OSP.
Sytuacja ta rodzi obiektywną opinię, że pojawiające się nieprawidłowości w omawianym
zakresie były przede wszystkim wynikiem braku wsparcia jednostek OSP w sprawach prawnych i finansowych. Pytanie, kto takiego wsparcia może udzielić, pozostaje bez wiążącej
odpowiedzi. Wszak może OSP zatrudnić biuro rachunkowe, może pomóc swoimi służbami
gmina, może także wspierać ochotników ekspert z PSP, może Związek. Nie zwalnia to jednak od przestrzegania zasady dochowania przez OSP należytej staranności w tym zakresie.
Nasi darczyńcy, czyli podmioty dotujące jednostki OSP (np. gminy, WFOiGW, PSP itp.),
zawsze powinni mieć informacje na temat rozliczenia źródeł finansowania do konkretnego
zakupu. Będzie to zabezpieczało nas samych przed posądzeniami, a czasem stwarzaniem
pola do nadużyć, jakim jest stosowanie mechanizmu podwójnego finansowania. Na szczęście w bieżącej praktyce kwota nieprawidłowości o charakterze finansowym związanych
z rozliczaniem gminnych dotacji udzielonych jednostkom OSP nie przekraczała 2% analizowanych kwot podczas wspomnianej wcześniej kontroli NIK. Chociaż pojawiały się opinie,
że dopiero zmiana w systemie dotowania wprowadzona w latach 2016-2017 wyeliminowała
przypadki podwójnego finansowania potrzeb OSP z tego samego źródła. Chodzi o czas, kiedy środki trafiały do OSP za pośrednictwem Związku OSP RP i komendanta głównego PSP.
Podobne obawy budziło finansowanie środkami otrzymanymi z zakładów ubezpieczeń.
Uzasadnieniem do krytyki tamtych rozwiązań miało być ograniczanie konkurencyjności
i obawa o realny konflikt interesów. Związkowe punkty sprzedaży sprzętu i umundurowania mają ofertę atrakcyjną cenowo (na poziomie cen dostawcy) i dobrej jakości towar (certyfikowany). Taki z kolei nie może być zawsze najtańszy i warto, by zamawiający zwracali
uwagę na jakość. Tak się w ostatnim czasie już dzieje, iż strażacy odchodzą od okazyjnych
i tanich zakupów, a warunki w specyfikacji podają z nadzieją na wysoką jakość. Trzeba jednak przyznać, że z braku staranności lub braku doświadczenia jednostki OSP nie dokonywały rozpoznania cenowego albo deklarowały przeprowadzenie takiego rozpoznania przed
zakupami, ale nie gromadziły następnie dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie rynku.
Błędy wynikały także z braku właściwego określenia źródeł finansowania i konsekwencji
z tym związanych. Większość OSP dokonywała zakupów sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowanego środkami gminnymi z dotacji MSWiA, a także firm ubezpieczeniowych. Środki pochodzące z zakładów ubezpieczeń (rozdzielane za pośrednictwem
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struktur Związku) w świetle ustawy o finansach publicznych10 nie stanowiły środków publicznych, ale w wielu transakcjach były one elementem montażu finansowego, na który
składały się także środki publiczne. W tych przypadkach jednostki OSP były zobowiązane
do zachowania zasad konkurencji przy ich wydatkowaniu, a nie zawsze tego dochowywano. Przypomnijmy więc, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
2 grudnia 2009 r. (weszła w życie 29 stycznia 2010 r.) uchyliła art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. „To na podstawie tego zapisu dotychczas organizacje często
były zobowiązane do stosowania przepisów ustawy. Od końca stycznia 2010 r. artykuł ten
jest uchylony, a więc podmioty prywatne (określone w ustawie jako „inne podmioty”) –
w tym organizacje pozarządowe – nie muszą stosować tych przepisów. (...) wprowadzono
nowy artykuł 3 ust. 3. Daje on instytucjom publicznym możliwość wprowadzenia swoich
ograniczeń w zakresie wydatkowania środków przyznanych przez nie innym podmiotom,
a więc także organizacjom pozarządowym, zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości”11. Na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl czytamy,
że zasada ta ma tylko kilka wyznaczonych, koniecznych elementów, takich jak:
·· wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia,
·· upublicznienie powyższego zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę, a od kwoty określonej w komunikacie instytucji zarządzającej umieszczonym na stronie internetowej www.efs.gov.pl – beneficjent
jest zobowiązany do upublicznienia powyższego zapytania ofertowego co najmniej na
stronie internetowej wskazanej w powyższym komunikacie,
·· zapytanie ofertowe – powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia,
kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oraz termin składania ofert, przy czym termin na
złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia
zapytania ofertowego,
·· wybór najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert powinien nastąpić w oparciu
o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
·· wybór oferty należy udokumentować protokołem.
Zwolennicy obecnego sposobu dystrybucji środków dla OSP podkreślają z satysfakcją, że w wyniku zmiany systemu środki z dotacji MSWiA są kierowane wyłącznie
na dofinansowanie zakupów potrzebnych do przygotowania jednostek OSP do działań
bojowych. Wyrzucają oponentom, że w poprzednim stanie organizacyjnym około 40%
środków przeznaczonych na umundurowanie z dotacji MSWiA zostało przeznaczonych
na mundury wyjściowe, nie zaś na odzież specjalną. Jednocześnie problemem staje się
coraz bardziej odczuwalny brak naboru do OSP. Jeśli jednak strażacy nie założą munduru

10
11

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
https://poradnik.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe-a-prawo-zamowien-publicznych (dostęp: 28.10.2020).
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wyjściowego i nie wyjdą do środowiska, upowszechniając służbę strażacką, to nawet jeśli
dostępne będą ubrania specjalne, nie będzie miał kto ich włożyć i użyć. Każdy strażak
PSP dysponuje mundurem wyjściowym, chociaż prezentuje się w nim głównie podczas
wewnątrzkorporacyjnych uroczystości. Faktem jest, że nie powstały jeszcze jednolite zasady określające kolejność zaspokajania potrzeb sprzętowo-szkoleniowych, na podstawie
których mogłyby być racjonalnie rozdysponowane pozyskiwane środki. Ale jednocześnie
trudno odmówić słuszności stwierdzeniu, że u podstaw sukcesu bojowego strażaków leżała i leży prewencja. A tę realizuje się głównie w mundurze galowym – wyjściowym, taka
jest tradycja i takie są potrzeby estetyczne.
Wracając do poprzedniej formy dofinansowania OSP za pośrednictwem struktur
Związku OSP RP, przewidziany był czynny dział w tym procesie przedstawicieli PSP. Chodziło o dobór jednostek OSP do dofinansowania z różnych źródeł. Udział ten najczęściej
polegał na sporządzaniu opinii o zasadności przyznania dofinansowania dla danej OSP.
W wielu przypadkach przedstawiciele PSP wchodzili w skład zarządów oddziałów terenowych i oddziałów wojewódzkich Związku OSP, a niekiedy tzw. zespołów roboczych.
W nowej formule finansowania Związek został zmarginalizowany, a wręcz pozbawiony
roli partnera w tym istotnym dla OSP działaniu. W efekcie nikt Związku nie pyta o zdanie.
Jednostki z KSRG, z racji swojej ustawowej i statutowej roli, wymagają znacznie większych nakładów na funkcjonowanie niż te pozostałe. Szacuje się, że przeznaczano na nie
około 70% środków pochodzących z budżetów gminnych, tych przeznaczanych na straże. Wskaźnik ten koresponduje ze wskaźnikiem liczby działań podejmowanych przez te
jednostki, który wskazuje, że realizowały one około 74% wszystkich działań OSP. Może ta
dysproporcja jawić się jako zbyt jednostronne spojrzenie na jednostki włączone do KSRG,
łaskawsze dla nich. Ale przecież poszukiwane są nowe i kolejne jednostki do włączenia
w system, w niektórych regionach kraju niestety bezskutecznie.
Należy już dzisiaj wdrożyć strategiczne myślenie i działanie, a nie poprzestawać na
wypominaniu zakupów mundurów wyjściowych. Bywa już tak, że jednostka dobrze wyposażona i umundurowana (w odzież specjalną i ochronną) nie wyjeżdża do zdarzenia,
bo ratownicy są akurat w pracy za granicą. Zdarzają się i takie sytuacje, w których gmina dofinansowuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP, a ta nie
dysponuje ratownikami i dopiero poszukuje chętnych do podjęcia się szkolenia. W skrajnym przypadku było i tak, że jedyny kierowca w jednostce (będącej poza KSRG) zdobył
uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym dopiero po roku od momentu
nabycia samochodu gaśniczego. Wniosek z tego płynie taki, że nie wystarczy inwestować
w pojazdy i wyposażenie, co zdarza się szczególnie w atmosferze wyborów politycznych.
Trzeba inwestować także w ludzkie emocje i to na co dzień. Skoro służba ochotnicza nie
jest płatna, to do strażackiej roboty pcha młodego człowieka wyłącznie osobista satysfakcja. No i oczywiście wspomnieć należy również tradycje rodzinne, jednakże budowane
głównie z wykorzystaniem munduru wyjściowego.
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3. Administrować znaczy pomagać
W powszechnym użyciu słowo administracja (łac. administrare) znaczy tyle, co być
pomocnym, obsługiwać, zarządzać. Funkcję tą realizuje ten, kto przy pomocy tzw. aparatu urzędniczego sprawuje obsługę spraw o charakterze publicznym. Zazwyczaj sprawy te
uregulowane są przez powszechnie znane normy prawne.
Powracając na grunt pożarniczy, niestety trzeba przyznać, że nie we wszystkich gminach i strażach w kraju administrowanie było należyte. Nie zawsze gminy miały pełne informacje o zasobach ratowniczych i sprzętowych swoich OSP. A wiedza taka – przypomnę,
jest niezbędna do optymalizacji finansowania jednostek OSP. Skutkowało to przypadkami
dofinansowywania zakupów, które przekraczały możliwości operacyjne konkretnej jednostki. Z narzędziem refundacji utraconych zarobków, jakim jest ekwiwalent, także było
różnie. Na szczęście marginalne było zjawisko wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Choć są
takie gminy, które nie ustaliły czytelnych zasad wypłaty ekwiwalentu, co niestety skutkowało tym, że wypłacano ekwiwalent zbiorczo, za udział ratowników OSP w akcjach sprzed
kilku miesięcy. Niestety zdarzyło się również, że wypłacono ekwiwalent ratownikom OSP
za udział w zabezpieczeniu imprez o charakterze kulturalnym, udział w zawodach sportowych, a także mimo braku dokumentacji poświadczającej niezachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej.
Kolejną bolączka administrowania sprawami pożarniczymi jest nieprzestrzeganie określonych przepisami zasad regulujących kwestię kierowania na badania lekarskie ratowników.
Jest to odpowiedzialność zarówno naczelnika konkretnej OSP, jak i gminy, z którą jednostka
zawarła omawiane na wstępie porozumienie. Do rzadkości należy zjawisko prowadzenia
wyspecjalizowanych biur w OSP, w takich sprawach wspiera strażaków raczej gmina. Zdarza
się też w praktyce niewłaściwe uregulowanie zasad gospodarowania paliwami zużywanymi
przez OSP, a także wspomniane wcześniej przypadki niedokumentowania i niedochowywania dbałości o zasadę konkurencyjności przy wydatkach ze środków publicznych o wartości
do 30 tys. euro. Przyjmując do swojego rozporządzenia środki publiczne (dotacje), OSP jest
zobowiązana do prawidłowego ich rozliczenia. Przy takim zabiegu ujawnią się natychmiast
możliwe uchybienia, jak np. pobranie dotacji gminnej w nadmiernej wysokości czy podwójne finansowanie tego samego sprzętu. Istotne jest, aby dokumentacja księgowa była uporządkowana. Nie jest to wymóg nowy, ale nie zawsze my strażacy sobie nim radzimy.
Niemal powszechną formą wspierania OSP w jej statutowej działalności jest przekazywanie
przez gminy na rzecz jednostek OSP ich składników majątkowych (nieruchomości, pojazdów,
wyposażenia). Nie jest to kierunek naganny, ale w ślad z tym muszą iść uregulowania prawne
co do form władania tymi składnikami. Dość często majątek przekazywany jest na warunkach
bezumownego korzystania i bez określenia zasad gospodarowania nim przez OSP. Korzystając
z takiego prostego rozwiązania, narażamy zarząd OSP na konsekwencje, np. karno-skarbowe.
Związek przygotował dla gospodarza OSP narzędzie pod nazwą „Księga majątkowa
OSP”, które – jak nazwa wskazuje – służy do ewidencji obrotów materiałowych przedmiotami nietrwałymi w użytkowaniu i środkami trwałymi. Mamy przejrzyście zaprojektowane części tego dokumentu, tj.: część I – Ewidencja materiałowa, część II – Ewidencja
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przedmiotów nietrwałych, część III – Ewidencja środków trwałych, część IV – Ewidencja
wyposażenia osobistego. Dokument zawiera także wskazania dla każdoczesnego gospodarza jednostki i niejako instrukcję obsługi, mówiącą o tym, że: „Ewidencja materiałowa
– służy do ewidencjonowania obrotów materiałów jednorazowych użytku, będących własnością OSP lub w dyspozycji OSP (benzyna, materiały budowlane itp.). Materiały kancelaryjne i do utrzymania czystości nie podlegają ewidencji. Na każdy rodzaj materiałów
należy przeznaczyć jedną stronę, wpisując w nagłówku nazwę materiałów oraz jednostkę
miary (kg, mb, m2 itp.). Ewidencja przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu – służy do
księgowania obrotów przedmiotów nietrwałych. Jako przedmioty nietrwałe należy traktować przedmioty trwałego użytku, wartości jednostkowej do 3500 zł (odzież, węże, wyposażenie bojowe, świetlicowe, administracyjne). (...) Przedmioty nietrwałe winny być
ocechowane numerem inwentarzowym, rokiem oddania do użytku oraz nazwą OSP (np.
1/94 OSP Radunia). (...) Ewidencja środków trwałych – służy do ewidencjonowania obrotów środkami trwałymi. Jako środki trwałe traktuje się obiekty (strażnice), sprzęt gaśniczy (motopompy), pojazdy mechaniczne itp. wartości jednostkowej powyżej 3500 zł.
Środki trwałe powinny być ocechowane. (...) Ewidencja wyposażenia osobistego – służy
do księgowego ujęcia wyposażenia osobistego poszczególnych członków OSP. Na każdego
członka OSP wystawia się oddzielną kartę, w której wpisuje się przedmioty będące w jego
użytkowaniu (umundurowanie)”.
Tyle wskazań z użyciem fragmentów przygotowanego formularza „Księgi majątkowej”. A co nas czeka, jeśli w naszej jednostce OSP nie wszystko będzie grało? Odpowiedź
jest dość prosta i niezbyt dokuczliwa, ponieważ OSP nie są przedsiębiorcami. Należy jednak niezwłocznie ewidencję doprowadzić do stanu zgodnego ze stanem faktycznym12.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą środki trwałe należy
wprowadzać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Nie jest to jednak obowiązek o charakterze bezwzględnym. Dopuszczalne jest późniejsze wprowadzenie środków trwałych
do takiej ewidencji. W takiej sytuacji uznaje się, że dochodzi do ujawnienia środka trwałego (art. 16d ust. 2).
4. Co myślą o nas inni
Tak jak cały sektor publiczny, tak i relacje finansowe między jednostkami OSP a podmiotami wspomagającymi je w tej formie są poddawane okresowej kontroli. Z satysfakcją
więc możemy zapoznać się publikowanymi przez NIK wnioskami. Czytamy, że „środki
publiczne wykorzystane przez jednostki OSP w KSRG (objęte kontrolą) wpłynęły pozytywnie na utrzymanie ich gotowości bojowej: wszystkie spełniały wymogi w zakresie liczby ratowników, ich wyszkolenia oraz wyposażenia, określone w rozporządzeniu w sprawie
włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG, standardach dla jednostek OSP

12

Ustawa z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
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w KSRG oraz zawieranych porozumieniach; każda dysponowała co najmniej 12 ratownikami; jedynie jedna wykazała braki w wyszkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy; każda posiadała co najmniej dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym co
najmniej jeden średni lub ciężki; 52% z nich stanowiły samochody nowe, zakupione w latach 2014-2017; stan baz tych jednostek był zadowalający; posiadały one ogrzewane strażnice, o odpowiedniej liczbie stanowisk garażowych; były regularnie poddawane przez PSP
inspekcjom gotowości operacyjnej (raz lub dwa razy w roku); uwagi kontrolujących dotyczyły głównie konieczności doszkolenia ratowników z zakresu dowódczego, technicznego
oraz udzielania pierwszej pomocy”13.
Niestety, pojawiały się w ocenie także cierpkie uwagi – jak ta, że pojazdy otrzymywały
jednostki OSP niepodejmujące działań ratowniczych lub uczestniczące w takich działaniach sporadycznie, choć każda z nich posiadała co najmniej jeden samochód ratowniczo-gaśniczy. Krytycy podnoszą więc w dyskusji sprawę właściwego przygotowania do
działań ratowniczo-gaśniczych jednostek niebędących w systemie, a czasem wprost ich
nieprzygotowania. Skoro ich aktywność ograniczała się do działań zabezpieczających, to
z jakiej przyczyny otrzymywały one dotacje porównywalne z tymi, które trafiały do jednostek zaangażowanych w działania? Takie padają pytania z otoczenia społecznego. Przez
wiele dziesiątków lat Związek czuwał nad właściwym doborem „obdarowywanych”. Może
ten klimat jeszcze powróci?
Powtarzają się pytania, także podczas wewnętrznych zbiórek drużyn, o normy wyszkolenia i wyposażenia dla jednostek spoza KSRG. Skoro na przykład nie wszystkie są
wyposażone w odpowiednią liczbę aparatów ODO21, sygnalizatory bezruchu oraz zestawy hydrauliczne, to z oczywistych względów ich funkcja będzie tylko zabezpieczająca. Nieangażowanie do działań przez powiatowe stanowiska kierowania takich jednostek
skutkuje także pomijaniem ich w planach inspekcji gotowości operacyjnej zakładanych
przez PSP lub przeprowadzanie sporadyczne.
Od zarania dziejów ochotniczego pożarnictwa drużyny ratownicze były po prostu
„pospolitym ruszeniem”. W dobie współczesnej mierzymy się z zagrożeniami bardzo
wysublimowanymi, także niebezpiecznymi dla samych ratowników. Stąd apele o pełen
profesjonalizm w przygotowaniu i działaniu. Niestety z inspekcji PSP w jednostkach
spoza systemu wyłania się obraz trudności z bieżącym utrzymaniem wymaganego stanu technicznego sprzętu i wyposażenia, a także braków w zakresie środków ochrony
osobistej ratowników. Co więcej, były przypadki, że członkowie OSP uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, mimo że nie spełniali wymaganych kryteriów określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w tym: nie mieli aktualnych badań lekarskich
stwierdzających ich zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
nie odbyli podstawowego przeszkolenia pożarniczego; nie spełniali kryterium wiekowego (za młodzi i w okresie jesieni życia); nie byli ubezpieczeni (od dłuższego czasu);
brakowało kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych; nie
przeszli okresowych badań lekarskich dla ratowników (brak aktualnych poświadczeń).

13

Tamże, s. 14.
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Zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, odbyli szkolenie pożarnicze i mają aktualne badania lekarskie dopuszczające
do udziału w działaniach ratowniczych.
Podsumowanie
Mimo dostrzegalnych trudności z naborem młodych strażaków ducha ratowniczego
nie można odmówić tym obecnie uczestniczącym w zdarzeniach. Musi jednak kategorycznie towarzyszyć im właściwy poziom administrowania ich potrzebami i ich bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem ludzi przez nich ochranianych. Zaprezentowane powyżej uwagi do działalności niektórych jednostek OSP wraz z propozycjami ich korekty nie
obejmują wszystkich możliwych zagrożeń występujących lokalnie. Tak jak nie omawiano
całego zakresu aktywności ratowniczej i okołoratowniczej. Tworząc strategię na przyszłość dla ochotniczego pożarnictwa, warto pamiętać, że od wielu dziesiątków lat mamy
do czynienia z wielofunkcyjnym charakterem ochotniczych straży pożarnych w naszym
kraju.
W zależności od stopnia realizacji funkcji jej cel może być założony oraz rzeczywisty14.
Założony – to zamierzenia określone w przepisach prawa, przyjętym statucie lub programie (uchwale). Rzeczywisty natomiast to:
– faktyczne osiąganie planowanych celów,
– osiąganie rezultatów niezamierzonych, nieokreślonych (przypadkowych), które
w praktyce mogą niejednokrotnie mieć również duże znaczenie.
Z tych przesłanek Aleksander Kamiński wyprowadza trzy podstawowe funkcje zrzeszeń:
1) sąsiedztwa z wyboru – realizujące się przez wyzwolenie z konieczności współżycia we
wspólnocie osób narzuconych przez los na rzecz zjednoczenia się – stowarzyszenia –
z ludźmi dobranymi pod jakimś względem;
2) integracyjną – czyli stworzenie dla jednostki (konkretnej osoby) pomostu przybliżającego ją do wartości ogólnych;
3) ekspresywną – polegającą na tworzeniu tejże osobie możliwości wyrażania własnych
upodobań i przeżyć.
Biorąc pod uwagę rolę wobec społeczeństwa, jaką pełnią zrzeszenia, w tym OSP, Kazimierz Z. Sowa wyróżnia jego cztery podstawowe funkcje:
– integracyjno-strukturalizacyjną,
– samorządową,
– mediacyjno-manipulacyjną,
– inicjowania zmian społecznych15.

14
15

Zob. A. Kamiński Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974, s. 155-156.
Zob. K. Z. Sowa, Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, wyd. 2, Warszawa 1988, s. 107-109.
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Na podstawie powyższych propozycji, a także aktualnego stanu organizacyjnego OSP
działacze Związku OSP RP stawiają tezę, że OSP realizuje następujące funkcje:
– integracyjną,
– mediacyjno-manipulacyjną,
– samorządową,
– inicjowania zmian społecznych,
– wychowawczo-formacyjną,
– kulturotwórczą,
– dokumentacyjno-kronikarską,
– informacyjną,
– opiniotwórczą,
– zapobiegawczo-prewencyjną,
– ekologiczną,
– ratowniczą.
Biorąc pod uwagę podstawy działania OSP, zaprezentowane funkcje można podzielić na:
1) ustawowe (wynikające z dyspozycji ustawy)16, więc funkcje: informacyjna, opiniotwórcza, zapobiegawczo-prewencyjna, ekologiczna, ratownicza;
2) statutowe (określone wyłącznie w statucie OSP), a więc: integracyjna, mediacyjno-manipulacyjna, samorządowa, inicjowania zmian społecznych, wychowawczo-formacyjna, kulturotwórcza, dokumentacyjno-kronikarska.
Podział ten jest jednak umowny, ponieważ wiele form aktywności OSP nakłada się na
siebie i wzajemnie przenika. Ponadto lokalnie drużyny OSP mogą wykonywać funkcje
wykraczające nieco poza te, objęte zaprezentowanym katalogiem.
Funkcjonowanie stowarzyszeń uwarunkowane jest czynnikami ekonomicznymi.
Stowarzyszenie, jak każda instytucja społeczna, potrzebuje środków finansowych i rzeczowych do swojego działania. Sposób pozyskiwania środków, jak też funkcjonowanie
formalnego stowarzyszenia określa ich uwarunkowania prawne. OSP na przestrzeni swojego działania zmuszone były dostosowywać swoje statuty, regulaminy funkcjonowania
do zmieniających się warunków ustrojowo-prawnych. Należy pamiętać, że OSP w Polsce
rozpoczęły swoją działalność w okresie zaborów i w uwarunkowaniach obowiązujących
wówczas przepisów. Wobec odzyskania własnej państwowości i unifikacji prawa uregulowano również podstawy funkcjonowania stowarzyszeń i OSP. Ochotnicze straże pożarne
nie zaprzestały swojej działalności w okresie okupacji, a zostały włączone przez okupanta
w struktury administracyjne z wyłącznym zadaniem walki z pożarami. Równolegle strażacy walczyli w strukturach państwa podziemnego.

16

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U. nr 81, poz. 351) w art. 1 określa: „Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 2)
zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 3)
prowadzenie działań ratowniczych”.
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W okresie po II wojnie światowej zakres i formy działalności OSP były do 1989 r. określane często decyzjami polityczno-administracyjnymi. Mimo tego nie zatraciły swojego
stowarzyszeniowego charakteru. Po 1989 r. zwiększyło się oddziaływanie OSP w środowiskach lokalnych. Sprzyja temu nowe prawo o stowarzyszeniach i poddanie działalności
stowarzyszeń nadzorowi sądów. OSP wykorzystują tę sytuację, zwiększając swoją aktywność społeczną. Włączyły się aktywnie w tworzenie i funkcjonowanie samorządów lokalnych: rad sołeckich, komitetów osiedlowych, rad gmin i powiatów. Tę aktywność umożliwiło doświadczenie członków OSP wyniesione ze stowarzyszenia. W wielu przypadkach
OSP wykreowała liderów życia społecznego na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.
OSP jest postrzegana przez środowiska lokalne jako instytucja pomocowa, zaspokajająca ważne potrzeby społeczne. Na podkreślenie zasługuje wysoka ocena działalności
jednostek OSP w zwalczaniu katastrofalnych zdarzeń losowych, takich jak na przykład
pożar lasów w Kuźni Raciborskiej, czy coraz liczniejszych powodzi i trąb powietrznych.
OSP postrzegana jest przez społeczeństwo jako organizacja zwiększająca poczucie bezpieczeństwa, pozwalająca na realizowanie wielu potrzeb i aspiracji indywidualnych. Sposoby
realizacji potrzeb indywidualnych w strukturach organizacyjnych OSP jest powszechnie
akceptowana przez członków rodzin strażaków i społeczności lokalne.
Ta pozytywna ocena zarówno stowarzyszenia OSP, jak i druhów strażaków ma swoje
źródła również w dorobku historycznym OSP. Zrzeszenie aktualnie noszące nazwę OSP,
a na przestrzeni półtora wieku funkcjonowania zwane także strażą ogniową lub towarzystwem ogniowym, to ogromny ładunek tradycji i dorobku. Zrzeszenie OSP to ludzie
i baza lokalowo-sprzętowa. Na początku był oddział „do zwalczania klęsk elementarnych”,
z czasem przekształcony w wysoko wyspecjalizowaną instytucję pracującą na rzecz ogółu. Wraz z instytucjonalizacją tej zgoła ratowniczej służby poszerza się jej zakres i rola
społeczna. Do funkcji ratowniczo-pomocowej członkowie zrzeszenia dopisują funkcje
wychowawcze, oświatowe, rekreacyjne, gospodarcze itp. Baza lokalowa pełni rolę magazynu sprzętu przeciwpożarowego, ale także sali prelekcyjnej czy tanecznej, sali koncertowej dla teatru amatorskiego i orkiestry dętej, lokalu użyteczności publicznej z zebraniami
wiejskimi czy wiecami politycznymi. Można zaryzykować stwierdzenie, że OSP przez cały
okres istnienia była inicjatorem uczestnictwa społeczności lokalnych w życiu społecznym
i czynnikiem integrującym jednostki wokół grupowego celu.
Straże pożarne u zarania dziejów stanowiły ostoję polskości, krzewiły patriotyzm.
Sztuki teatralne i koncerty były przesiąknięte umiłowaniem języka ojczystego i niepodległości. Demokratyczny ustrój tego zrzeszenia stawał się pierwszą lekcją demokracji dla
niejednego lokalnego aktywisty samorządowego i gospodarczego. Jednocząc we wspólnym działaniu ludzi różnych stanów i poglądów politycznych, były szkołą tolerancji i pluralizmu. W trudnych latach niewoli i okupacji właśnie szeregi OSP stały się zalążkiem
ruchu wyzwoleńczego i wielu oddziałów konspiracyjnych. Umożliwiał to rodzaj pełnionej
służby, z funkcją dowódcy, komendą i drylem wojskowym. Niejednokrotnie remiza strażacka była świadkiem pierwszego w życiu kontaktu wiejskiego chłopca z techniką i motoryzacją. Tężyzna fizyczna budowana na strażackich ćwiczeniach i manewrach niejednokrotnie skutkowała u młodzieży znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wielu młodych
ludzi właśnie w OSP ziściło swoje marzenia o mundurze i dystynkcjach służbowych.

274

XXI. OSP − TRADYCYJNA OFIARNOŚĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Dla niejednego wiejskiego kronikarza zapisy poczynione jego ręką w księgach pamiątkowych straży stały się sposobem na uwiecznienie własnej działalności na kartach tych szacownych ksiąg. Straże pożarne pracując z młodzieżą, czy to w młodzieżowych drużynach
pożarniczych, czy harcerskich drużynach pożarniczych, poszerzają swoje zaplecze, ale także
biorą udział w szerokim froncie wychowawczym. Stając się szkołą społecznego wychowania, zespalają i integrują środowisko nie tylko do udziału w pracach OSP, ale także na rzecz
realizacji wielu społecznych inicjatyw. Do tego również potrzebne są mundury wyjściowe.
Współcześnie stowarzyszenia OSP realizują w praktyce wiele niedookreślonych formalnie funkcji. Funkcje pełnione przez OSP wynikają z tradycji, bieżących potrzeb zbiorowych i indywidualnych, zadań zleconych przez organy państwowych instytucji (Państwa
Straż Pożarna, Policja, Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska itp.) oraz samorządy
lokalne. Działalność na styku instytucji państwowych i samorządowych oraz mocne zakotwiczenie w środowisku lokalnym sprawia, że OSP pełnią wspomniane wcześniej funkcje:
integracyjną, mediacyjno-manipulacyjną, samorządową, inicjowania zmian społecznych,
wychowawczo-formacyjną, kulturotwórczą, dokumentacyjno-kronikarską, informacyjną,
opiniotwórczą, zapobiegawczo- prewencyjną, ekologiczną, ratowniczą.
Analizując zjawisko tworzenia się i występowania tychże funkcji, można dostrzec
ich trwałość i zmienność. Dotyczy to m.in. funkcji: wychowawczo-formacyjnej, kulturotwórczej, ratowniczej. Zmienność zaś przypisać można funkcjom: integracyjnej, mediacyjno-manipulacyjnej czy samorządowej. Inną typologią funkcji może być podział według uzyskiwanych efektów: bliższych i dalszych. Do funkcji o efektach bliższych można
zaliczyć: mediacyjno-manipulacyjną, samorządową czy ratowniczą. Funkcje o efektach
dalszych to: integracyjna, inicjowania zmian społecznych, wychowawczo-formacyjna,
kulturotwórcza, informacyjna, opiniotwórcza, zapobiegawczo-prewencyjna, ekologiczna.
Wobec przewagi funkcji o efektach dalszych praca jednostki OSP powinna być dalekowzroczna i systematyczna. Pod względem uzyskiwanych efektów funkcje można podzielić
na te, które niosą efekty jawne: kulturotwórcza, dokumentacyjno-kronikarska, ratownicza, gospodarcza oraz ukryte: mediacyjno-manipulacyjna, informacyjna, opiniotwórcza,
zapobiegawczo-prewencyjna, ekologiczna.
Różnorodność zadań realizowanych przez jednostki OSP i pełnienie wielu ról przez
członków OSP sprawia, że poszczególne funkcje wzajemnie się przenikają i dopełniają.
Dopiero systematyczne badania zrzeszenia OSP umożliwia wydobycie tych funkcji, które
mają często postać niejawną, a społecznie doniosłą. Takim zabiegiem jest bez wapnienia
określanie strategii.
OSP, jako ważny element funkcjonowania społeczności lokalnych i struktur administracji państwa, poddane są procesom globalizacji. Ochrona przeciwpożarowa jest istotna
w każdych warunkach. Natomiast problem ten jest różnie rozwiązywany przez poszczególne państwa. Struktury i organizacja ruchu pożarniczego w Austrii i RFN są podobne
do rozwiązań przyjętych w Polsce. Strażactwo ochotnicze tam pełni też wiele funkcji społecznych, takich jak w naszym kraju. Natomiast w Norwegii i Francji ochotnictwo ogranicza się do dobrowolnego przystąpienia do struktur ochrony przeciwpożarowej. Zadania
realizowane są na zasadach profesjonalno-zawodowych. W tych państwach nie ukształtowały się struktury stowarzyszeniowe strażactwa ochotniczego.
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Należy przypuszczać, że ewolucja polskiego strażactwa ochotniczego postępować będzie w kierunku rozdzielenia funkcji stowarzyszeniowych od profesjonalnych zadań ratowniczo-gaśniczych. Do sformułowania takiego wniosku skłania włączenie niektórych
jednostek OSP do KSRG. W założeniach system ten ma obejmować tak specjalistyczne
działania ratownicze, jak ratownictwo: chemiczne, medyczne, wysokościowe, wodne,
które wymagają specjalistycznego przygotowania ratowników. Rozdzielenie funkcji profesjonalnych od stowarzyszeniowych raczej nie osłabi w warunkach Polski funkcji wychowawczo-formacyjnej, opiniotwórczej, kulturotwórczej i dokumentacyjno-kronikarskiej
ochotniczych straży pożarnych. OSP nie mają bowiem w środowisku lokalnym konkurencyjnych stowarzyszeń.
To rozdzielenie funkcji stowarzyszeń i Związku OSP RP wskazuje, że OSP podlega wpływom charakterystycznym dla postmodernizmu. Zasady pluralizmu, tolerancji
i różnicy są powszechnie akceptowane przez członków OSP. Nie prowadzą one jednak
do destrukcji i rozbicia struktur organizacyjnych zrzeszeń OSP. Zaznaczająca się opozycja między instytucjonalizacją a umacnianiem się relacji bezpośrednich może świadczyć
o znaczeniu OSP dla zaspokajania egzystencjalnych potrzeb jednostki. OSP umożliwiała i umożliwia realizację osobistych aspiracji członków OSP szczególnie akcentowanych
w myśli postmodernistycznej. Ze względu na tradycyjnie wiejski charakter zrzeszenia
i jego bezkonkurencyjność w środowisku wiejskim OSP mogą odegrać ważną, pozytywną
rolę w procesie integracji i restrukturyzacji m.in. polskiego rolnictwa. Koniecznym jednak
jest, aby autorzy tych programów uwzględnili uwarunkowania sygnalizowane przez zrzeszenie OSP i jego otoczenie.
Przeprowadzone badanie i opis różnych aspektów funkcjonowania stowarzyszenia
oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wskazują na potrzebę dalszych badań.
O ich wadze świadczyć może renesans zainteresowania problematyką ochotniczego pożarnictwa w różnych środowiskach naukowych. Zrzeszenie o tak bogatej tradycji, wielu
znaczących efektach ratowniczych i pomocowych, a także zapleczu osobowym licznej rzeszy zapaleńców zasłużyło na poważne potraktowanie w procesie badawczym. Rola zrzeszenia w procesie integracji oraz restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich winna
zaś stać się przedmiotem szczegółowych badań. Efekty z przeprowadzonych dotychczas
badań socjologicznych jednoznacznie wskazują na wielką rolę strażactwa ochotniczego
w życiu lokalnych społeczności.
Dr hab. Władysław Tabasz jest profesorem WSH w Radomiu, wiceprezesem ZOW
Związku OSP RP w Rzeszowie, wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej ZG ZOSP
RP oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika ,,Strażak” i Rady Programowej
Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi k. Rzeszowa.
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BEZ WSPÓŁPRACY NIE MA EFEKTÓW
Mateusz Kaszyński
W Polsce przyjęto zasadę decentralizacji władzy państwowej, z gminą jako najmniejszą jednostką podziału terytorialnego. Jej organy są zawsze najbliżej spraw obywateli. Jedną z najistotniejszych spraw z punktu widzenia mieszkańców jest zapewnienie im bezpiecznych warunków do życia. Przejawia się to w konieczności zorganizowania na terenie
gminy odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Bez wątpienia w jednostkach samorządu terytorialnego, w których nie funkcjonuje komenda Państwowej Straży
Pożarnej, system ten opiera się na działalności lokalnych jednostek ochotniczych straży
pożarnych. Przy takim układzie zależności konieczna jest odpowiednia współpraca między wójtem, radą gminy a władzami i członkami OSP. Powinna ona istnieć nie tylko w obszarze działań ratowniczo-gaśniczych. W Brudzewie w powiecie tureckim układa się ona
na wysokim poziomie.
1. Zgoda buduje
Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami i – podobnie jak gminy – mają przymiot samorządności i niezależności. Jednym z głównych problemów OSP jest pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność. Niewiele jednostek prowadzi działalność gospodarczą lub podejmuje inicjatywy przynoszące realny zysk. W głównej mierze
koszt utrzymania jednostek ustawodawca przerzucił na gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt
14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne obejmują sprawy
związane między innymi z ochroną przeciwpożarową. Nadto w art. 32 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wskazano, że koszty wyposażenia, utrzymania
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i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi co do zasady gmina. Dodatkowo może ona przekazywać OSP środki finansowe w formie dotacji. Takie
ukształtowanie zasad finansowania ma z jednej strony zapewnić funkcjonowanie skutecznej ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, a z drugiej zapewnić druhom możliwość
realizacji zadań wynikających ze statutów swoich jednostek.
Niestety, praktyka jest często daleka od prawnej teorii. Rzadko w budżecie samorządu
pojawia się nadmiar gotówki. Zazwyczaj gminy zmagają się z deficytem środków i dążą
do minimalizacji wydatków. Przekłada się to na cięcie nakładów na jednostki OSP. Na to
wszystko nakłada się także podejście wójta i gminnych radnych do funkcjonowania lokalnych OSP. Jeśli idea ochotniczego pożarnictwa jest bliska ich sercu lub nawet sami są druhami OSP, wówczas o wiele łatwiej pozyskiwać środki pieniężne na codzienne działanie.

Strażacy z OSP Brudzew
fot. archiwum OSP Brudzew

W jednej z gmin pow. tureckiego w Wielkopolsce dobra współpraca między władzami samorządowymi a poszczególnymi jednostkami przynosi efekty. Na terenie sześciotysięcznej gminy Brudzew działa dziewięć OSP, w tym dwie włączone w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Roczny budżet gminy to około 33 mln zł. W 2019 r. na
funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej z tych środków przeznaczono 13% ogólnego
dochodu, w tym prawie 300 tys. zł na zakup wyposażenia i wydatki inwestycyjne dla OSP.
Z tych środków udało się pozyskać m.in. nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla
OSP Chrząblice. W 2020 r. w budżecie przeznaczono jedynie na wydatki inwestycyjne
z zakresu ochrony przeciwpożarowej niebagatelną kwotę 606 300 zł, z której 550 tys. zł
zostało przeznaczone na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla
OSP Brudzew. Warto podkreślić, że zakupy pojazdów strażackich, mimo że na ten cel
uzyskuje się zewnętrzne dofinansowanie, nie byłyby w żaden sposób możliwe, gdyby nie
środki własne gminy. W Brudzewie praktyką jest, że każdego roku do innej jednostki

278

XXII. BEZ WSPÓŁPRACY NIE MA EFEKTÓW

kierowane są większe środki budżetowe. Dzięki temu w ostatnich latach we wszystkich
remizach pojawiły się nowe pojazdy, w szczególności lekkie samochody kwatermistrzowskie. Wszyscy doskonale wiemy, że jednym z problemów współczesnych OSP jest trudność w przyciąganiu w jej szeregi młodych ludzi. Rady gmin mają w zanadrzu instrument, który może w tym pomóc. Jest to możliwość ustalania stawki ekwiwalentu za udział
w działaniach ratowniczych. W odpowiedzi na prośby środowiska strażaków w 2018 r.
w Brudzewie został on podniesiony do 15 zł/godz.
Podkreślić należy, że gminy mogą działać jedynie na podstawie i w granicach prawa.
I o ile istnieje podstawa prawna wprost dająca możliwość kierowania pieniędzy na potrzeby OSP związane z działalnością przeciwpożarową sensu stricto, to bardzo często problem
pojawia się, gdy jednostki wnioskują o finanse na chociażby zagospodarowanie lub remont sali remizy czy odnowienie zaplecza kuchennego. Są to dla OSP istotne rzeczy, bez
których ich funkcjonowanie byłoby w praktyce niemożliwe. Szukając rozwiązania, w jaki
sposób wspomóc w tym zakresie jednostki, a przy tym robić to lege artis, w gminie Brudzew wypracowano koncepcję zawierania między poszczególnymi ochotniczymi strażami
pożarnymi a gminą umów bezpłatnego użyczenia budynków remiz. Początkowo środowisko strażackie podchodziło do tego pomysłu niechętnie, obawiając się utraty kontroli
nad swoją własnością. Teraz, z perspektywy kilku lat, okazuje się, że było to bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki niemu budynki strażackie wypiękniały zarówno na zewnątrz, jak
i w środku, zakupiono także do nich nowe wyposażenie. Korzystanie z bezpłatnych umów
użyczenia ułatwia korzystanie z większej liczby grantów i projektów dających możliwość
uzyskania zewnętrznych środków finansowania. Dość spore pieniądze każdego roku trafiają do gminnych OSP dzięki istnieniu funduszu sołeckiego. Mieszkańcy poszczególnych
wiosek doskonale znają potrzeby swoich jednostek, dlatego chętnie przekazują im środki
będące w ich dyspozycji. Wiedzą przecież, że wsparcie OSP zaprocentuje w przyszłości.

Druhowie z terenu gminy Brudzew wraz z wójtem i radnymi
fot. archiwum OSP Brudzew
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Kluczem do sukcesu we współpracy między władzami gmin a ochotniczymi strażami pożarnymi może okazać się wzajemne wsłuchiwanie w potrzeby. W gminie Brudzew
przejawia się to przede wszystkim w uczestnictwie wójta i radnych w walnych zebraniach
poszczególnych jednostek oraz w udziale w posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP. Często na sesji Rady Gminy Brudzew goszczą przedstawiciele jednostek lub
zarządu gminnego. Dzięki temu obie strony mogą poznać swoje oczekiwania i możliwości. Istotne jest także organizowanie co pewien czas spotkań roboczych. W mojej ocenie
– czego w Brudzewie się jednak nie praktykuje – kluczowe jest odbywanie spotkań zapoznawczych na początku kadencji zarówno samorządu, jak i władz OSP, gdzie obie strony
powinny przedstawić, czego od siebie oczekują na przestrzeni najbliższych lat. Rozeznanie w potrzebach jednostek jest podstawą do współpracy i daje możliwość racjonalnego
rozplanowania wydatków budżetowych na kolejne lata w taki sposób, aby uczynić zadość
wszystkim zgłaszanym postulatom.
2. Nie tylko gaszeniem człowiek żyje
Ochotnicze straże pożarne swoich zadań nie ograniczają jedynie do działalności ratowniczo-gaśniczej, stąd działania gminy względem druhów strażaków nie powinny
ograniczać się do biernego ich finansowania. Fakt, że tylko cztery jednostki z dziewięciu
OSP z gminy Brudzew biorą regularny udział w działaniach gaśniczych, nie oznacza, że
pozostałe są w jakikolwiek sposób pomijane. Dzięki podejściu władz gminy wszystkie są
angażowane w organizację wydarzeń, festynów i innych uroczystości. Każdego roku inni
druhowie proszeni są o pomoc m.in. przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez. Dzięki
temu druhowie mają możliwość promocji i pokazania swoich umiejętności, a to przekłada
się na pozyskiwanie nowych członków.

OSP Janiszew – mistrzowie Polski w sporcie pożarniczym 2020
fot. archiwum OSP Brudzew
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Doskonałym przykładem działalności społecznej niezwiązanej bezpośrednio z ratownictwem jest wieloletnie zaangażowanie druhów z OSP Brudzyń w przekazywanie na rzecz
najuboższych rodzin środków spożywczych przygotowywanych przez Bank Żywności
w Koninie. Odbywa się to przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie. Dzięki temu, że są jednostki, których priorytetem nie jest przygotowywanie się
do akcji, w gminie Brudzew prężnie rozwija się współzawodnictwo sportowe. Druhowie
mają czas, żeby skupić się na treningu do zawodów strażackich, czego efektem jest m.in.
zdobycie przez OSP Janiszew pierwszego miejsca w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Polanicy-Zdroju w 2019 r. Sukces ten osiągnięto przy wydatnym wsparciu finansowym lokalnego samorządu. Nadto druhowie z jednostek pozasystemowych uczestniczą w szkolnych pogadankach oraz w pokazach ratowniczych i szkoleniach z pierwszej
pomocy. Druhowie z OSP Brudzew i OSP Chrząblice angażują się także w przygotowanie
rajdów organizowanych przez oddział PTTK w Turku.

Orkiestra Dęta OSP Brudzew
fot. archiwum OSP Brudzew

Małe jednostki, nie dysponujące pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, często są na
wsiach ostatnimi organizacjami, które kreują życie społeczne i zrzeszają ludzi, dlatego
też nie sposób zgodzić się z coraz częstszym postulatem, by takie jednostki likwidować
lub scalać z większymi, ponieważ generują dla gmin koszty. Taki wniosek jest całkowicie nieuprawniony i krótkowzroczny. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na efekty
socjologiczne. To właśnie najmniejsze jednostki, ze swymi tradycjami i historią, są siłą
napędową w każdej gminie i każdy dobry gospodarz powinien mieć to na uwadze, ściśle
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z nimi współpracując. Siła samorządu wynika przede wszystkim z oparcia się na wspólnotach funkcjonujących w gminie i stworzenia im warunków do nieskrępowanego działania. Także najmniejsze jednostki niosą w sobie energię, która napędza mieszkańców wsi,
a w konsekwencji i całą gminę. Odgórną próbę ich zamykania zawsze będzie należało
uznać za projekt antysamorządowy.
Warto wspomnieć, że przy jednostce OSP w Brudzewie od 1920 r. działa orkiestra
dęta. Jest to zespół całkowicie amatorski. W orkiestrze grają osoby pochodzące z okolicznych wsi – nie tylko z Brudzewa. Dzięki ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w ramach orkiestry prowadzona jest szkółka, w której dzieci i młodzież uczą się grać na
instrumentach. Doskonalenie umiejętności muzycznych odbywa się m.in. poprzez organizację szkoleń i tematycznych spotkań dla muzyków. W 2018 r. odbyły się m.in. warsztaty
z Markiem Galubińskim, który na co dzień jest trębaczem w Filharmonii Poznańskiej.
Co ciekawe, pierwsze szlify muzyczne zdobywał właśnie jako członek Orkiestry Dętej
OSP Brudzew na przełomie lat 80. i 90. XX w.
Gminny samorząd wspiera orkiestrę, przyznając muzykom ekwiwalent za czas prób,
a także pomagając w pozyskiwaniu instrumentów oraz innego niezbędnego sprzętu. W latach 2014 i 2020 dzięki wsparciu finansowemu gminy udało się przeprowadzić generalny
remont wieży remizy, w której znajduje się salka, gdzie ćwiczą muzycy. Zaangażowanie
gminnych instytucji w działalność strażackiej orkiestry procentuje tym, że uświetnia ona
swoimi występami organizowane przez Urząd Gminy uroczystości. W skali roku muzycy
z Brudzewa występują średnio 25 razy.
W 2020 r. w związku z panującą epidemią koronawirusa nie było możliwe zorganizowanie
uroczystych obchodów 100-lecia istnienia Orkiestry Dętej OSP Brudzew. Jednakże dla podkreślenia szczególnej roli w lokalnej kulturze i tradycji, jaką odgrywa orkiestra, Rada Gminy
Brudzew podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2020 na terenie gminy Rokiem Jubileuszu 100-lecia Istnienia Orkiestry Dętej OSP Brudzew. Taki symboliczny gest wyraża poparcie dla inicjatyw podejmowanych przez druhów, a także stanowi przejaw szacunku dla ich zaangażowania.
W mojej ocenie na bardzo dobrą współpracę samorządu gminy Brudzew z lokalnymi jednostkami OSP przekłada się to, że wielu samorządowców wywodzi się ze struktur
OSP. W Radzie Gminy Brudzew zasiada aż dziesięciu członków jednostek z terenu gminy.
Co ciekawe, wójt Cezary Krasowski nie przywdziewa strażackiego munduru, ale w 2015 r.
– w uznaniu działań na rzecz społeczności strażackiej – został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Z pewnością taki układ sił w samorządzie sprzyja
przychylniejszemu spojrzeniu na działalność OSP oraz Związku. Osoby decydujące o kierowaniu środków pieniężnych do strażaków i o ich wysokości, wywodząc się ze strażackiego środowiska, wiedzą, gdzie i jakie są najpilniejsze potrzeby. Będąc blisko strażaków
ochotników, zarówno wójt, jak i radni najlepiej ich rozumieją.
Jeśli weźmie się pod uwagę powyższe, uprawnione będzie stwierdzenie, że dla OSP
najważniejszą strukturą państwa są gminy i to z nimi należy zacieśniać współpracę. Włodarze tych najmniejszych samorządowych struktur mają największy wpływ na codzienne życie druhów i to nie tylko pod względem finansowania. Mają oni także instrumenty
do pobudzania ich aktywności na rzecz mieszkańców wsi, w których działają. Z punktu
widzenia strażackiego ruchu ważne jest więc, aby idąc do urn wyborczych, stawiać na
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ludzi, którzy popierają działalność jednostek ochotniczych straży i którym bliskie są idee
pożarnictwa.
Relacje między gminami a OSP stanowią system naczyń połączonych, który daje szereg możliwości współpracy. Wieloletnia synergia między wójtem i radnymi a jednostkami
OSP z terenu gminy Brudzew przynosi efekty dla każdej ze stron. Istotne jest jednak jasne określenie potrzeb i możliwości oraz znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli
zamierzone cele osiągnąć przy uwzględnieniu stanu gminnego budżetu. Oczywiste jest
przecież, że dzięki odpowiedniemu finansowaniu system ochrony przeciwpożarowej
może sprawnie funkcjonować. Z kolei druhowie czują się potrzebni i zaangażowani, co
mobilizuje ich do dalszych działań. Przekłada się to na pozytywne efekty społeczne.
Zakończenie
W miejscowości, z której pochodzę, urodził się Wojciech z Brudzewa – nauczyciel Mikołaja Kopernika, co zobowiązuje włodarzy gminy do jeszcze bardziej efektywnej pracy
na rzecz mieszkańców, a wśród nich lokalnych strażaków. Przez lata udało się wypracować
model współpracy, który przynosi efekty. Według mnie jest to w zasięgu ręki we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Wystarczy podchodzić do siebie nawzajem
z szacunkiem i zrozumieniem, a także na bieżąco w jasny i bezpośredni sposób komunikować swoje potrzeby i możliwości.
Mateusz Kaszyński jest prawnikiem, samorządowcem, kronikarzem OSP Brudzew,
radnym gminy Brudzew, członkiem Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
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FILARY DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU OSP
Stanisław Jastrzębski
Jednym z głównych filarów działalności i przyszłego rozwoju OSP są ochotnicy i pozyskane przez OSP fundusze. Nawet najlepsi ochotnicy bez odpowiedniego przeszkolenia
i wyposażenia nie są w stanie działać sprawnie i efektywnie. Dzięki dotacjom, programom
grantowym, finansowaniu z budżetu państwa, ale przede wszystkim środkom z budżetu
samorządu terytorialnego, jednostki OSP w gminie funkcjonują, a ich członkowie są odpowiednio wyposażeni, przygotowani i przeszkoleni. Jednak z perspektywy czasu i prześledzonych wydatków jesteśmy w stanie zauważyć, że środki na ochronę przeciwpożarową
przekazywane przez państwo są niewystarczające.
Niestety, obserwujemy obecnie stale rosnące ceny w sklepach i zwiększające się koszty
utrzymania, a co za tym idzie odpływ młodych ludzi z terenów wiejskich, którzy w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków opuszczają rodzinne strony. Na wsi trudniej jest o stałą
i dobrze płatną pracę. Sądzimy, że w najbliższej przyszłości największym problemem w OSP
będzie obsada. Młodzież uciekająca za pieniądzem nie zasila i tak już przerzedzonych szeregów ochotników. Stara kadra strażaków za 2-5 lat będzie zmuszona przejść na emeryturę
i wtedy pojawi się problem – kto ich zastąpi? Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest
zachęcenie młodzieży od najmłodszych lat do większego udziału w życiu OSP. Poprawienie
sytuacji OSP poprzez zwiększenie środków wydatkowanych na wyposażenie, umundurowanie, specjalistyczny sprzęt i przede wszystkim wynagrodzenia dla strażaków ochotników,
którzy często ryzykują życie i zdrowie w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Jednostki OSP odpowiednio przeszkolone i wyposażone, rzadko ustępują swoimi umiejętnościami kolegom z Państwowej Straży Pożarnej, wspierając ich w działaniach, a w wielu
przypadkach nawet ich zastępując, jeżeli JRG jest znacznie oddalona od miejsca zdarzenia.
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Musimy jednak pamiętać, że są to tylko, a może i aż ochotnicy. Ludzie mający własną
działalność gospodarczą, prowadzący warsztaty, sklepy, pracownicy administracji, którym coraz trudniej oderwać się od codziennych obowiązków zwłaszcza w obecnych czasach. Odpowiednia gratyfikacja na pewno zrekompensowałaby starty poniesione podczas
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
1. Dofinansowanie działalności OSP
Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadza
generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:
1) budżetu państwa,
2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
4) środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
W związku z powyższym jednostki ochotniczych straży pożarnych, funkcjonując
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, mogą korzystać z przewidzianych prawem form pomocy.
1.1. Środki przekazywane co roku z budżetu gminy Długosiodło na OSP, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki
z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowę i remonty remiz strażackich, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, szkolenia, składki oraz wynagrodzenia za udział w akcjach.
Rok

Plan w zł

Wykonanie w zł

%

2015

192 650

192 523,96

99,93

126,04

2016

192 200

160 984,68

83,76

31 215,32

2017

234 950

221 629,51

94,33

13 320,49

2018

272 970

255 830,31

93,72

17 139,69

2019

267 364

263 725,55

98,64

3638,45

2020

265 600

161 660,98*

60,87*

103 939,02*

Tabela. Realizacja wydatków budżetowych (wszystkie OSP)
*stan na 14.10.2020 r.
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Środki pozyskane dla OSP z terenu gminy Długosiodło na przykładzie 2019 r.
OSP KSRG Długosiodło
1. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 29 950 zł na zakup 9 ubrań specjalnych dla członków
OSP Długosiodło. Wkład gminy – 3350 zł, całość zadania – 33 000 zł.
2. Umowa sponsoringowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA w kwocie
20 000 zł w ramach projektu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie jednostki OSP Długosiodło: defibrylator ZOLL 3, fantom Brayden,
manekin Baby Ann, defibrylator szkoleniowy, zestaw medyczny PSP R1, plecak apteczka – 5 szt. (dla szkół w ramach nagród za udział w projekcie), gadżety promocyjne
– medyczne (dla uczestników szkoleń).
3. Dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 5400 zł na zakup hełmów Rosenbauer Heros Titan (4 szt.). Wkład gminy –
600 zł, całość zadania – 6000 zł.
4. Dofinansowanie z MSWiA w ramach programu „5000+ dla OSP” – 2x5000 zł na zakup
szafek strażackich do remizy OSP Długosiodło oraz zakup mundurów wyjściowych
(6 kpl.) i obuwia na zawody strażackie (4 pary).
5. Dofinansowanie z MSWiA dla OSP z KSRG – 6000 zł na zakup hełmów Rosenbauer
Heros Titan (6 szt.). Wkład gminy – 2800 zł – całość zadania 8800 zł.
OSP Sieczychy
1. Dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 2700 zł na zakup ubrań specjalnych dla członków OSP. Wkład gminy –
600 zł, całość zadania – 3300 zł.
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2. Dofinansowanie z MSWiA w ramach programu „5000+ dla OSP” – 2 x 5000 zł na zakup
mundurów wyjściowych damskich (4 kpl.), mundurów męskich wyjściowych (3 kpl.),
obuwia na zawody strażackie (8 par), szafa strażacka, mundur koszarowy (5 kpl.).
3. Dofinansowanie z MSWiA dla OSP spoza KSRG – 3449 zł na zakup sprzętu strażackiego
(nożyce do cięcia prętów, prądownica wodna, widły, szpadel, łopata, siekiera, myjka do węży).

OSP Prabuty
1. Dofinansowanie z MSWiA w ramach programu „5000+ dla OSP” – 5000 zł na zakup kurtek strażackich do mundurów wyjściowych (5 szt.), mundurów koszarowych
(2 kpl.), buty na zawody strażackie – 8 par.
2. Dofinansowanie z MSWiA dla OSP spoza KSRG – 3449 zł na zakup latarek (2 szt.)
i prądownicy wodnej.
OSP Jaszczułty
1. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie
12 000 zł w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2019” na wymianę i remont drzwi garażowych w strażnicy OSP Jaszczułty. Wkład gminy – 3000 zł, całość
zadania – 15 000 zł.
2. Dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w kwocie 400 zł na zakup umundurowania wyjściowego (2 kpl.) dla strażaków OSP
Jaszczułty.

287

Stanisław Jastrzębski

OSP Blochy
1. Dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w kwocie 600 zł na zakup butów strażackich specjalnych dla strażaków OSP Blochy.
OSP z terenu gminy Długosiodło tylko w 2019 r. pozyskały na zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia bojowego i szkoleniowego kwotę 118 998 zł. Wkład gminy
w środkach pozyskanych to 10 350 zł.
2. Rola OSP w środowisku
Dla małych społeczności zaangażowanie, pomysłowość i nieustępliwość lokalnych
działaczy jest na wagę złota. To oni walczą o lepsze życie mieszkańców. Niech przykładem będzie tu program „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowany przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA, dzięki któremu OSP w Długosiodle przeprowadziła cykl szkoleń
pierwszej pomocy dla młodszych i starszych mieszkańców gminy. Lokalni innowatorzy
wiedzą najlepiej, co jest najbardziej potrzebne w ich małych ojczyznach. Dlatego projekty
przez nich realizowane przynoszą ogromne korzyści. Inicjatywy rodzące się wśród mniejszych społeczności mają olbrzymią zaletę – są szyte na miarę. Lokalni działacze, samorządowi lub tworzący popularne organizacje pozarządowe, najlepiej wiedzą, jakie potrzeby
ma dana gmina, jej młodsi i starsi mieszkańcy czy odwiedzający ją turyści.
W ubiegłym roku w gminie Długosiodło zrealizowano projekt „RKO – to jest TO!” – cykl
szkoleń, warsztatów i kursów pierwszej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych
oraz osób starszych z klubów seniora. Dzięki grantowi przyznanemu w programie „WzMOCnij
swoje otoczenie” zakupiony został również sprzęt ratunkowy dla OSP Długosiodło. Był to defibrylator AED Zoll 3 oraz w pełni wyposażona torba medyczna PSP R1. – Brak funduszy to często
przeszkoda w realizacji ważnych projektów, dzięki którym w danym miejscu żyje się nie tylko lepiej,
ale też bezpieczniej. Cieszymy się, że takie programy, jak „WzMOCnij swoje otoczenie” dają szansę
na zmianę. W naszej gminie mamy wielu starszych mieszkańców, o których powinniśmy dbać. Nasz
projekt to inwestycja w zdrowie, a nawet życie mieszkańców gminy Długosiodło. Wierzymy, że zdobyte umiejętności, mimo że wymagać będą przypominania, sprawią, że uda uratować się niejedno
życie, co my strażacy robimy na co dzień – mówi Sylwester Suchta, prezes OSP w Długosiodle.
W ośmiu szkoleniach „RKO – to jest TO!” dotychczas wzięło udział ponad 300 osób, głównie
dzieci ze szkół podstawowych i osób starszych z klubów seniora z terenu gminy.
Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.). OSP z terenu gminy Długosiodło realizują szereg zadań na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej
oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne, skierowane
głównie do młodzieży. Podstawowymi celami i zadaniami OSP wynikającymi m.in. z ich
statutów jest prowadzenie działalności, mającej na celu zapobieganie pożarom, udział
w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.
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Na terenie gminy funkcjonuje pięć jednostek OSP: Długosiodło (w KSRG), Blochy,
Jaszczułty, Sieczychy oraz Prabuty. Jednostki OSP, jako organizacje pozarządowe, stanowią
ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Współpraca w ramach
tego systemu to przede wszystkim współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie
kraju z udziałem specjalistów, grup ratowniczych, zastosowania sprzętu, przygotowanie
wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, stosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnienie pozostających
w dyspozycji stron zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń.
Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP z obszaru gminy, w tym w ramach KSRG, należy:
·· gaszenie pożarów,
·· ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach (z uwagi na zwiększenie liczby
wypadków),
·· ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia,
·· oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
·· prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,
·· usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych
i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.
Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP Wyszków) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.
Zakończenie
Ochotnicze straże pożarne to organizacje o wieloletniej tradycji. Ich cechą charakterystyczną jest podejmowanie działań głównie na obszarach wiejskich, skierowanych do
lokalnej społeczności – najczęściej na terytorium miejscowości, w której OSP ma siedzibę.
Tradycja to przede wszystkim przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury,
uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości.
To pamięć o przodkach, założycielach OSP. Kultywowanie tradycji w małych społecznościach wiejskich odbywa się poprzez na przykład funkcję kronikarza w OSP. Na terenie
gminy kronikarzy mają OSP Długosiodło (od 2006 r.) i OSP Blochy (od 2017 r.).
Kronikarz w OSP Długosiodło – dh Stanisław Kacpura opisuje historię, działania, wydarzenia z życia mieszkańców oraz święta kościelne i państwowe, w których OSP brała
i bierze udział od początku jej powstania, czyli od 1915 r. Pracując na materiałach archiwalnych, księgach kościelnych i własnym doświadczeniu (jest strażakiem od 1973 r.),
stworzył do dnia dzisiejszego 13 tomów kroniki, za które w 2010 r. (w Ciechanowie)
i w 2016 r. (w Szydłowcu) otrzymał I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kronik OSP
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Województwa Mazowieckiego. Startując w Ogólnopolskich Konkursach Kronik OSP, zawsze otrzymywał ocenę wzorową lub wyróżnienie.
Kolejnym aspektem kultywowania tradycji są odbywające się co roku zawody strażackie (w 2020 r. z powodu COVID-19 zostały odwołane). Zawody zazwyczaj połączone są
z festynem „Powitanie lata”, a zmagania strażaków obserwowane są przez setki mieszkańców. Widzowie podczas potyczek strażackich mogą zapoznać się ze sprzętem używanym
przez strażaków i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Po zawodach strażacy wraz z rodzinami
uczestniczą w festynie.
Stanisław Jastrzębski jest wójtem gminy Długosiodło, wiceprzewodniczącym Zarządu
Związku Gmin Wiejskich RP, członkiem ZG ZOSP RP.

290

XXIV.

MŁODZIEŻ
NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych niesie ze sobą na co dzień wiele problemów. Dotyczą one m.in. braków sprzętowych, niedostatecznych środków finansowych
na statutową działalność czy współpracy z miejscowymi włodarzami. Tym, co spędza sen
z oczu chyba każdemu członkowi zarządu oddziału gminnego czy powiatowego OSP, jest
postępujący proces starzenia się pożarniczych kadr. Jak zachęcić więc młodych ludzi do
samarytańskiej służby na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza czasach w tak trudnych,
z uwagi na dominujący konsumpcyjny styl życia i pandemię COVID-19?
1. Fundusz młodego strażaka (Andrzej Dybowski)
Szacunek, jaki mam dla druhów ochotniczych straży pożarnych, wzrastał w mojej
świadomości w ciągu mojego całego, już dość długiego życia. Pomimo że nigdy nie byłem członkiem OSP, działalność tych formacji zaznaczyła się zarówno w moich wspomnieniach z dzieciństwa, jak i w działalności zawodowej. Dawniej każda burza na wsi
wiązała się z pośpiesznymi przygotowaniami do ewentualnej ewakuacji na wypadek uderzenia pioruna w zabudowania. Do dziś mam przed oczami widok gwałtownego pożaru
po uderzeniu pioruna w stodołę sąsiadów i natychmiastowej akcji gaśniczej konnego zastępu strażackiego z sąsiedniej wsi Czuryły. Działania prowadzone wówczas były według
mnie o wiele trudniejsze i bardziej niebezpieczne niż dzisiaj. Często bowiem jedyne źródło wody stanowiły ubogie w nią, zwłaszcza w okresie lata, studnie i sadzawki. Działania
strażaków polegały więc najczęściej na ochronie sąsiednich budynków za pomocą tłumic
oraz na demontażu przy pomocy bosaków palącego się budynku, zwykle drewnianego.
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Wszystkim piknikom wiejskim towarzyszyły zawody pożarnicze z udziałem sąsiednich
OSP. Spełniały one wówczas, gdy jedynym środkiem masowego przekazu było radio,
funkcję popularyzującą idee ochotniczego pożarnictwa, a także promocję sprawności,
dobrego wyszkolenia i przygotowania druhów do działań gaśniczych.
Kolejny raz zetknąłem się z formacjami OSP podczas służby wojskowej w jednostkach
wojsk inżynieryjnych, po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. OSP
współdziałały wówczas z wojskiem w zwalczaniu klęsk żywiołowych, między innymi podczas zimy stulecia 1978/1979 czy powodzi roztopowych w latach 1979 i 1981. Wojska inżynieryjne i OSP współpracowały wówczas na Pomorzu – przy ewakuacji pasażerów pociągów, które utknęły w zaspach, zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych,
a także naprawie dróg i odbudowie mostów. Od 1990 r. pracuję w administracji publicznej. Do 2010 r. w strukturach obrony cywilnej, a następnie zarządzania kryzysowego na
szczeblu wojewódzkim. Od 2010 r. do chwili obecnej w samorządzie gminnym. W okresie
tym współpracowałem z nowo utworzoną Państwową Strażą Pożarną przy różnego rodzaju działaniach ratowniczych, w tym przeciwpowodziowych. W trzeciej dekadzie sierpnia 1992 r. organizowałem wsparcie siłami formacji obrony cywilnej działań gaśniczych
w kompleksie leśnym w gminie Poświętne. W ciągu 48 godz. w działaniach związanych
z dozorowaniem pożarzyska wzięło udział około 200 ratowników.
Potrzeba wsparcia akcji gaśniczej wynikała z wyjątkowego zagrożenia pożarowego
utrzymującego się na terenie kraju i uszczuplenia sił ratowniczych będących w dyspozycji
KW PSP w wyniku skierowania kilkudziesięciu najlepiej wyposażonych zastępów OSP
z terenu woj. siedleckiego do gaszenia pożaru w Kuźni Raciborskiej. Jednostki OSP zawsze uczestniczyły w akcjach przeciwpowodziowych na terenie województwa siedleckiego (a potem mazowieckiego) podczas przechodzenia fal kulminacyjnych. Wydziały zarządzania kryzysowego uczestniczyły w koordynowaniu działań wspólnie z PSP i lokalnym
samorządem. W kwietniu 2010 r. rozpocząłem pracę w Urzędzie Miejskim w Nowym
Dworze Mazowieckim, mieście położonym w widłach Wisły i Narwi, w którym dwie trzecie mieszkańców jest bezpośrednio zagrożonych powodzią. Przejście przez miasto dwóch
fal kulminacyjnych, w trzeciej dekadzie maja i w pierwszej dekadzie czerwca 2010 r.,
uświadomiło mi w sposób ostateczny, że na barkach OSP i samorządu spoczywa główny
ciężar prowadzenia i zabezpieczenia akcji ratowniczej w razie wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi. W 2020 r.
również szczególnie trudnej, w zwalczaniu pandemii.
Biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania OSP, w tym wyludnianie się wsi, będących w przeszłości naturalnym miejscem dla ich funkcjonowania,
a rozrastanie się pod względem demograficznym miejscowości położonych na obrzeżach
wielkich i średniej wielkości miast, a także coraz większe oczekiwania ze strony centralnych organów państwa w stosunku do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG),
a w jego ramach OSP, Zarządowi Głównemu ZOSP RP oraz jego Radzie Naukowo-Programowej przypadło bardzo odpowiedzialne i trudne do wykonania zadanie. Mówię tu
o przygotowaniu wyważonej strategii Florian 2050, której realizacja pozwoli utrzymać,
a nawet zwiększyć dotychczasowy potencjał OSP. Uważam, że priorytetowym zadaniem
dla ZG ZOSP RP jest uświadomienie gremiom opiniotwórczym (mediom, ugrupowaniom
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parlamentarnym), jak istotną rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego odgrywają ochotnicze straże pożarne. KSRG, oparty w przeważającej części na OSP, jest obecnie najbardziej mobilną składową systemu bezpieczeństwa państwa. Wobec ograniczonej
i wyspecjalizowanej obecności zawodowego wojska, niejasnej roli i statusu wojsk obrony
terytorialnej, realnego braku struktur obrony cywilnej to OSP jest strukturą podstawową i często zmuszaną do działania przez długi czas w osamotnieniu. W tworzonym od
17 lat bez powodzenia systemie ochrony ludności i obrony cywilnej zakłada się oparcie
ewentualnych formacji obrony cywilnej na OSP. Efektem tych działań powinno być stałe
zwiększanie w budżecie państwa środków na działalność OSP. Kwoty przeznaczane na
dotacje dla OSP przez MSWiA w porównaniu do realizowanych zadań są nieproporcjonalnie niskie. Powodzenie strategii warunkować będzie to, na ile uda się dotrzeć do dzieci
i młodzieży, a także ich rodziców w miejscowościach, w których obserwowany jest stały
wzrost liczby mieszkańców.
Jako mieszkaniec jednej z podwarszawskich wsi, położonej 25 km od centrum Warszawy, liczącej około 7 tys. mieszkańców (których co roku przybywa od 200 do 300), a dodatkowo jako osoba aktywna społecznie wiem, że większość osiedlających się stanowią młode
rodziny lub młode małżeństwa, w których w najbliższym czasie pojawią się dzieci. Gminy
w tych warunkach nie nadążają z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury komunalnej,
miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach. W tej sytuacji potrzeby OSP są realizowane
proporcjonalnie do możliwości, a nie do rosnących oczekiwań. Wiem również z doświadczenia, że ci młodzi ludzie poszukują w swych nowych miejscach zamieszkania środowisk,
w których ich dzieci mogą spędzać wolny czas w sposób bezpieczny i pożyteczny dla ich
rozwoju. Jako społeczność lokalna, by zapewnić lepszy i bardziej równomierny rozwój naszej małej ojczyzny, stworzyliśmy w naszej wsi drugie sołectwo, w którym obecnie jestem
sołtysem. Co dało nam to nowe sołectwo? Przede wszystkim umożliwiło prezentowanie
na forum Urzędu i Rady Gminy naszych problemów, dało nam też odrębny fundusz sołecki. Dzisiaj nasza wieś dysponuje dwa razy większą kwotą w ramach funduszu sołeckiego, a my jako część peryferyjna wsi, dawniej zawsze przegłosowywana na zebraniach
wiejskich, możemy sami, na swoich zebraniach decydować o spożytkowaniu przyznanego
funduszu. Zyskała na tym również OSP, bo dwa sołectwa ze swoich funduszy przeznaczają
część środków na ich potrzeby. Fundusz sołecki został wprowadzony do budżetów gmin
w celu zwiększenia aktywności i upodmiotowienia społeczności lokalnej ustawą o funduszu w 2009 r. Dzisiaj funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).
Wiedząc, że większość OSP w codziennej działalności przeżywa duże trudności finansowe, uważam, że bardzo istotną rolę w dziele szeroko rozumianej popularyzacji idei
OSP, a więc i zachęcania oraz przyciągania jak największej liczby dzieci i młodych ludzi do
dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, mogłoby odegrać utworzenie, również
ustawowe, Funduszu Młodego Strażaka – wzorem sprawdzonych w praktyce funduszy soleckich. Fundusz ten mógłby na przykład składać się z dwóch części. Część pierwszą stanowiłaby kwota stała, którą otrzymywałaby każda OSP, bez względu na liczbę jej członków,
a część drugą kwota będąca iloczynem stałej stawki, naliczanej na każdego członka drużyny dziecięcej i młodzieżowej oraz liczby takich członków mających m.in. dwuletni staż.
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Byłby on gwarantem, że młody człowiek nie rozmyśli się za miesiąc lub dwa. Myślę, że ustawa powinna zawierać coroczną waloryzację tych stawek, aby po kilku latach nie stały się
bez znaczenia. Zadania w zakresie naliczania tych środków oraz przekazywania ich i wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem powinny prowadzić gminy, przy współdziałaniu z komendami powiatowymi PSP. Środki finansowe na ten cel powinny być odrębnie naliczane
w budżecie MSWiA, na podstawie wniosków składanych do wojewody za pośrednictwem
powiatu, w czasie tworzenia budżetu na rok następny. Dodatkowe, wyodrębnione środki na
cele sprecyzowane w ustawie, związane z popularyzacją OSP wśród dzieci i młodzieży oraz
szkoleniem drużyn dziecięcych i młodzieżowych, z pewnością przyniosą pożądane efekty
w postaci wielu młodych ludzi zajętych zdobywaniem nowych, bardzo pozytywnych umiejętności i zachowań, a rodzicom zapewnią spokój o przyszłość ich dzieci.
Płk w st. spocz. mgr inż. Andrzej Dybowski jest sołtysem wsi Chotomów Północny w gminie Jabłonna. W latach 1990-1999 kierował Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej w Siedlcach, a w latach 1999-2010 był kierownikiem oddziału i zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim w Warszawie. Od 2010 r. inspektor ds. zarzadzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Niesienie pomocy w potrzebie się nie skończy (Tadeusz Nalewajk)
Na przestrzeni dziesięcioleci OSP i Związek udowodniły, że są organizacjami, które na
trwałe wpisały się w dzieje i funkcjonowanie naszej ojczyzny. Pomimo różnorakich trudności historycznych, ustrojowych, społecznych i gospodarczych ochotnicze pożarnictwo
przetrwało, a dziś jesteśmy świadkami jego rozwoju. Strategia Florian 2050 winna charakteryzować się odważnymi i dojrzałymi przemyśleniami, ponieważ ma służyć kolejnym
pokoleniom. Niech skończy się czas deptania przez strażaków ścieżek do władzy niemal
o wszystko. Ochrona przeciwpożarowa jest pozamilitarnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, a jej istotny element stanowią OSP i Związek.
Bezdyskusyjny priorytet działalności OSP i Związku to pozyskiwanie nowych członków. Dzisiejszy czas powoduje absencję OSP w działaniach ratowniczych (brak kierowcy, obsady). Powstało nowe powiedzenie: „straże weekendowe”, szczególnie na wsi, gdzie
strażacy pracują zawodowo poza rolnictwem, uczą się poza miejscem zamieszkania. Uważam, że w obecnym kształcie ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych nie spełnia
swojej roli (czas akcji to średnio 1-3 godz.). Zdarza się, że strażacy przekazują go na cele
statutowe swojej OSP. Nowe rozwiązania powinny iść na przykład w stronę dodatków
do emerytury, skrócenia okresu pracy zawodowej (wcześniejsza emerytura), łatwiejszego
dostępu do publicznej służby zdrowia na wzór honorowych krwiodawców, itp. Aby podjąć
starania o to, potrzebna jest m.in. nowa atrakcyjna oferta dla dzieci i młodzieży. Sam start
i udział w zawodach sportowo-pożarniczych to dziś trochę za mało (raz w roku). Turniej
OTWP, konkursy plastyczne owszem, warto kontynuować, ale czas na nowości, oparte głównie na rozwiązaniach informatycznych, tj. stworzenie oprogramowania do gier,

294

XXIV. MŁODZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

zabaw, wprowadzenie AR itp. W kolejnych latach należy zwiększyć współpracę ze szkołami, gronem pedagogicznym (m.in. poprzez większy nacisk na działania prewencyjne).
Obecnie nasze wyjazdowe OSP wyposażone są należycie. Przez lata pozyskaliśmy
nowe samochody, wyposażenie, sprzęt. Nasze remizy zostały wyremontowane, spełniając
nowe wymogi. Jest to duży wkład w zabezpieczenie prowadzenia działań ratowniczych
oraz ich skuteczność. Ale do właściwego funkcjonowania OSP w przestrzeni prawnej
obecnie niezbędny jest sprzęt informatyczny z dostępem do Internetu. I tu winny być
skierowane środki m.in. z dotacji. Strategia Florian 2050 wybiega w swych założeniach
daleko w przyszłość. Przyszłość nieznaną. Nie wiemy bowiem, co przyniesie czas. Dzieło
to niech będzie inspiracją dla młodego pokolenia strażaków ochotników, a po upływie
kolejnych dekad satysfakcją dla jego twórców z dobrze spełnionego strażackiego obowiązku. Jednego możemy być pewni: niesienie pomocy bliźniemu w potrzebie się nie skończy.
I niech trwa wieki pod sztandarami OSP – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Tadeusz Nalewajk jest samorządowcem, członkiem ZG ZOSP RP, prezesem ZOP ZOSP
RP w Pułtusku, przewodniczącym Rady Powiatu Pułtuskiego w woj. mazowieckim.
Był prezesem Związku Powiatów Polskich, burmistrzem Pułtuska, podsekretarzem stanu w MSWiA i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. Zadbajmy o młodych w OSP (Krzysztof Malik)
Zagadnieniem, które chyba najbardziej nurtuje strażaków OSP, jest przyszłość ich i samego Związku OSP RP. W dobie Internetu i cyfryzacji życia społecznego niezwykle trudno zachęcić młode osoby do wstępowania w szeregi formacji pożarniczych. Tym, co mogłoby pomóc w utrzymaniu zainteresowania młodzieży i zaangażowaniu jej w działalność
OSP, jest przykładowo rozszerzenie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa o materiały
dotyczące historii, działań oraz obecnego statusu OSP. Należy dbać o to, aby uczniowie
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieli wiedzę, jak funkcjonują OSP, kto
może wstąpić w ich szeregi i na jakich zasadach. Taka propozycja mogłaby być w przyszłości poddana konsultacjom w Zarządzie Głównym ZOSP RP i przekazana do dalszej debaty. Należy też podtrzymać zwyczaj organizowania spotkań ze strażakami OSP w szkołach podstawowych (obecnie jest to średnio jedno spotkanie w roku szkolnym, warto
zwiększyć tę liczbę). Niech już od najmłodszych lat, w szkołach podstawowych, młodzież
będzie zachęcana do wstępowania do lokalnych jednostek OSP. Zachętą do pracy i aktywności społecznej w młodzieżowych drużynach pożarniczych mogą być pochwały, nagrody, drobne upominki, dyplomy, wyróżnienia, kursy, szkolenia czy wycieczki rekreacyjne.
Bardzo ważne jest podejście pod względem pedagogicznym, psychologicznym, edukacyjnym, społecznym oraz wspomniana zachęta, na przykład wspólny grill po zakończeniu
prac porządkowych w remizie, wykaszaniu traw, sprzątaniu śmieci. Służy to integracji,
zabawie, rozmowom, oderwaniu od wirtualnej rzeczywistości. Wspólne zabawy, mecze
piłkarskie, zawody pożarnicze, sekcje kulturalne, folklorystyczne, zespoły muzyczne i ludowe są trzonem wychowania i przyszłości młodzieży w zastępach OSP.
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Dobrym przykładem odnoszącym się do wyżej wspomnianych działań jest akcja
sprzątania świata. W tym dniu strażacy OSP Łososkowice sprzątają tereny sołectwa Łososkowice. Według moich obserwacji przynosi to dobre efekty, aktywnie uczestniczy w tym
wydarzeniu młodzież z jednostki OSP. Ma to wymierny wpływ nie tylko na środowisko,
w którego ochronę angażuje się OSP, ale również na relacje międzyludzkie, krzewi solidarność, wspólne działanie oraz szacunek do przyrody. Ważnym tematem, który niepokoi
strażaków OSP, jest częste nieuzasadnione wzywanie strażaków z lokalnych jednostek do
usuwania pękniętych opon czy odpadów samochodowych, na przykład zderzaków, rur
wydechowych i plastikowych nadkoli, które zgubiły pojazdy poruszające się po drogach
i autostradach. Uważam, że tym problemem powinny zajmować się gminne, powiatowe
i wojewódzkie zarządy dróg czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządy dróg dysponują bowiem środkami, zasobami ludzkimi oraz odpowiednim sprzętem do
usuwania tego typu drogowych śmieci.

Krzysztof Malik jest członkiem Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Komisji Oświaty
i Kultury przy ZG ZOSP RP, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Powiatu Krakowskiego, sekretarzem OSP Łososkowice, delegatem powiatowym Małopolskiej
Izby Rolniczej oraz sołtysem Łososkowic.
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W JEDNOŚCI SIŁA
– SOJUSZNICY OSP
Janusz Gmitruk
W powstawaniu „Analiz strategicznych Florian 2050” w ramach prac Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uczestniczyło wielu analityków, historyków, socjologów, ludzi kultury, nauki i praktyki społecznego działania. W pracach
zespołowych wyróżniała się Komisja Historyczna ZG ZOSP RP. Inicjatorzy tego zespołu
wykazali wielką dbałość o opisanie przeszłości ruchu strażackiego, aby w planowaniu jego
działań w przyszłości móc wykorzystać historyczne doświadczenia i tradycje.
Na obszarach wiejskich mieszka już dziś 50% ludności Polski. Pandemia spowoduje
zapewne nasilenie przemieszczania się ludności na te obszary, bezpieczniejsze niż zatłoczone aglomeracje, zagęszczenie ich zaludnienia z dużym prawdopodobieństwem znacznie wzrośnie. Zjawisko to spowoduje wzrost zapotrzebowania na tworzenie struktury
niezbędnej do funkcjonowania ludności. W tej sytuacji w systemie bezpieczeństwa wsi
strategia Florian 2050 może mieć duże znaczenie.
W szerokim froncie walki o bezpieczną przyszłość warto zwrócić uwagę na ważnych
w przeszłości sojuszników ruchu strażackiego – działające na obszarach wiejskich, tradycyjnej przestrzeni działalności OSP, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i partie polityczne. Ich tradycyjne zgodne współdziałanie z kółkami rolniczymi, kołami gospodyń
wiejskich, ludowymi zespołami sportowymi, wiejskim amatorskim ruchem artystycznym,
Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Polskim Stronnictwem Ludowym może w przyszłości
stanowić wspólny front walki o lepsze jutro, o bezpieczeństwo mieszkańców osad, wsi
i miasteczek. Współpraca ZG ZOSP RP z organizacjami pozarządowymi na obszarach
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wiejskich może być obopólnie pożyteczna, ponieważ mimowolnie są one jego najbliższymi sojusznikami na gruncie wiejskim.
Kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich
Kółka rolnicze są najstarszą i najbogatszą w tradycje organizacją rolniczą w Polsce. Zrodziły się pod zaborami w drugiej połowie XIX w., z potrzeby samoobrony chłopów przed ekonomicznym i narodowym unicestwieniem i od tego czasu nieprzerwanie wywierały nieoceniony
wpływ na polskie rolnictwo, narodową gospodarkę i społeczeństwo. Ich symbole: sztandary,
oznaki, okolicznościowe medale itp. od półtora wieku są trwałym elementem historii polskiej
wsi i polskiego narodu. Pieczołowicie kultywowany przez ten czas kanon zasad ruchu kółkowego: wzajemna pomoc, samoorganizacja, praca pozytywistyczna, dbałość i walka o człowieka – przetrwał wszystkie kryzysy i zakręty historii Polski i obowiązuje nadal.
Kółka rolnicze zaczęły powstawać na ziemiach polskich pod zaborami w kilkadziesiąt
lat po zniesieniu pańszczyzny. W każdym z trzech zaborów – odmiennych politycznie
i gospodarczo – powstawały w różnym czasie: najwcześniej pod zaborem pruskim, potem austriackim, a na końcu rosyjskim. Szybko rozwinęły się w wielki ruch ekonomiczny
i społeczny na wsi. Odegrały także znaczącą rolę jako ruch patriotyczny. Wywarły ogromny wpływ na szerzenie oświaty i świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej1. Integralną ich częścią są koła gospodyń wiejskich. Dawniej koncentrowały one swoje działania w obszarach wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, rozprowadzaniu kurczaków
i młodej trzody chlewnej. Dziś to organizacja stanowiąca liczącą się bazę samorządu
rolniczego, która może podejmować szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi.
Aktywność zawodowa kobiet dotyczy wykonywanych przez nie funkcji, zarówno tradycyjnych (rola matki, gospodyni domowej, rolniczki), jak i współczesnych (organizatorki biznesu, działaczki społecznej). Koła gospodyń wiejskich reprezentują interesy kobiet
wiejskich i działają na rzecz poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Program działalności kół jest bardzo szeroki. Wynika on głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich rodzin
oraz wsi i rolnictwa. W obecnych czasach jest stale dostosowywany do zmieniających się
warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe treści i formy działania.
Kółka rolnicze i ich związki oraz jednostki gospodarcze swoje zadania na wsi i w rolnictwie realizują głównie w trzech zakresach:
– reprezentowania potrzeb, ale i obrony interesów społeczno-zawodowych rolników
i ich rodzin wobec władz lokalnych oraz centralnych,
– pomocy w obszarze działalności organizatorskiej i społeczno-zawodowej, oświatowej
i kulturalnej,
– pomocy w działalności produkcyjnej i gospodarczo-organizatorskiej.

1

Szerzej: J. Gmitruk, Geneza i rozwój kółek rolniczych w Polsce, [w:] Vir bonus. Księga jubileuszowa dedykowana
doktorowi Władysławowi Horstowi, Warszawa 2015.
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W ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych działa obecnie:
– 22 500 kółek rolniczych,
– 25 800 kół gospodyń wiejskich.
Do kółek rolniczych należy:
– ponad 1 106 000 członków (wśród nich 857 000 członkiń kół gospodyń wiejskich),
– ponad 3000 artystycznych zespołów ludowych2.
Ludowe Zespoły Sportowe
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe jest dziś ogólnopolską organizacją – związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej. Prowadzi działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast. Do organizacji tej należy 16 zrzeszeń wojewódzkich,
których członkami są gminne i powiatowe zrzeszenia LZS oraz kluby (w tym UKS/ULKS).
Według danych z 2015 r. Krajowe Zrzeszenie LZS skupiało ponad 246 tys. członków, z których
ponad 172 tys. to młodzież do lat 18. Członkowie Zrzeszenia zorganizowani są w 7500 jednostkach (ogniwach), z czego 4845 to kluby sportowe z osobowością prawną. W 2015 r. Zrzeszenie zorganizowało ponad 112 tys. imprez, w których wzięło udział około 5 mln osób.
„Krajowe Zrzeszenie, wspólnie ze zrzeszeniami wojewódzkimi i klubami, w ramach realizowanego systemu szkolenia sportowego młodzieży każdego roku organizuje od 18 do
20 imprez mistrzowskich, w których o tytuły mistrzów LZS walczą w różnych kategoriach
wiekowych: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kajakarze – wielu z nich to czołowi zawodnicy w kraju i na świecie. Organizuje również
zgrupowania sportowe dla kadry Zrzeszenia w ośmiu dyscyplinach, wspiera działalność
klubów programem WLKS (Wiodące Ludowe Kluby Sportowe) i OSSM (Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży). Kluby Zrzeszenia szkolą w 58 sportach tysiące młodych
ludzi, którzy uczestniczą w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez
ówczesne Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co roku w tym współzawodnictwie punkty
zdobywa ponad 700 naszych klubów.
Nasza działalność opiera się na dziesiątkach tysięcy działaczy sportowych, wolontariuszy, którzy często kosztem własnego czasu wolnego, kosztem rodziny z pasją oddają się
działalności w Ludowych Zespołach Sportowych. Wszędzie zabiegają o pomoc na sport.
Sportowym i społecznikowskim bakcylem „zarażają” swoje dzieci. Takich elzetesowskich
rodzin są tysiące. I to jest nasze dziedzictwo”3 – czytamy na stronie internetowej Zrzeszenia.
Wiejski amatorski ruch artystyczny
W życiu kulturalnym polskiej wsi amatorski ruch artystyczny był zjawiskiem wyjątkowym. Odegrał poważną rolę w kształtowaniu się świadomości narodowej i politycznej chłopów, a tym samym nowoczesnego narodu polskiego. Jego rozwój organizacyjny
cechowały duża mobilność i dynamika. Młodzież zaangażowana w działalność kultu-

2

3

Dane (stan z 2020 r.) według informacji Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych –
https://kolkarolnicze.pl/nasze-struktury/ (dostęp: 6.09.2020).
http://lzs.pl/kim-jestesmy/ (dostęp: 6.09.2020).
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ralno-oświatową była promotorem przeobrażeń zachodzących na wsi. Początki rozwoju organizacyjnego amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce są niezwykle trudne do
odtworzenia ze względu na szczątkową dokumentację źródłową. Jego najpopularniejszą
formą w okresie dwudziestolecia międzywojennego był teatr ludowy, około 70% ogólnej
liczby zespołów teatralnych w kraju działało wówczas na wsi. Głównym celem twórców
tego społecznego ruchu artystycznego wśród ludności wiejskiej było obudzenie w masach
poczucia piękna i wyzwolenie uzdolnień artystycznych i potrzeb estetycznych.
Rozwój organizacyjny amatorskiego ruchu artystycznego uzależniony był od wielu
czynników, między innymi poziomu życia kulturalnego wsi, panujących na niej warunków
materialnych i socjalnych, tradycji kulturalnych poszczególnych miejscowości i regionów,
infrastruktury kulturalno-oświatowej, mentalności społeczności wiejskiej, stopnia atrakcyjności i aktywności organizacji działających na wsi oraz aktywności animatorów życia kulturalnego, wśród których szczególne miejsce zajmowali nauczyciele szkół powszechnych.
Nie bez znaczenia było także zaplecze kulturalno-oświatowe (domy ludowe, świetlice, sceny
stałe i ruchome itp.) i finansowe. Amatorski ruch artystyczny odegrał ważną rolę w wielu
dziedzinach życia wsi. Niestety, zakres jego oddziaływania nie jest możliwy do ustalenia.
Pierwszą organizacją zrzeszającą wiejski ruch amatorski był powołany w 1907 r. Związek Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie, w 1919 r. przekształcony w Związek
Teatrów Ludowych. Od 1929 r. działał w Warszawie Instytut Teatrów Ludowych założony
przez Jędrzeja Cierniaka. Największy rozkwit amatorskiego teatru na wsi miał miejsce
w latach 20. XX w. Działało wówczas ponad 10 tys. zespołów. Po II wojnie światowej prace
Instytutu Teatrów Ludowych zostały wznowione. W 1946 r. rozpoczęło działalność Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej, w 1957 r. organizacja ta przyjęła nazwę Związek Teatrów i Chórów Ludowych, a w 1962 r. – Związek Teatrów Amatorskich. Od 1971 r. działa
pod nazwą Towarzystwo Kultury Teatralnej. Jako kontynuator swych poprzedników i ich
prawny spadkobierca organizuje jeden z najcenniejszych przejawów kultury lokalnej –
ruch teatrów wiejskich.
Towarzystwo Kultury Teatralnej „pobudza aktywność środowisk wiejskich, wspiera
nowe inicjatywy i poszukiwania twórcze, sprawuje pieczę merytoryczną, udziela organizacyjnego wsparcia. Na terenie całego kraju działa kilkaset wiejskich zespołów teatralnych, powstałych najczęściej z inicjatywy oddolnej i stanowiących wyraz potrzeb wyższego rzędu, szczególnego uwrażliwienia mieszkańców wsi i małych miast na tradycje
regionalne. Teatry wiejskie są jednak przede wszystkim ekspozycją wspólnoty społecznej
i unikatowych walorów kultury ludowej. Od 1984 r. zaznaczyła się w widowiskach teatralnych tendencja do rekonstruowania minionego życia na wsi, obrzędów rodzinnych, zwyczajów dorocznych, zajęć domowych. Inscenizacje te przybliżają widzom etnograficzną
specyfikę kultury lokalnej, m.in. gwarę, repertuar wokalny, taniec i grę na instrumentach,
co w kontekście niepowtarzalnej atmosfery przedstawienia, dialogów, spontanicznych zachowań, podnosi atrakcyjność przekazu”4.

4

http://www.nagrodakolberg.pl/laureaci-towarzystwo_kultury_teatralnej_w_warszawie (dostęp: 6.09.2020).
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Amatorski ruch artystyczny rozwija swoją działalność w ramach funkcjonujących na
obszarach wiejskich organizacji młodzieżowych, kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, a także ochotniczych straży pożarnych. Wiele zespołów amatorskich osiągnęło bardzo wysoki profesjonalizm, jak np. orkiestry strażackie5.
Związek Młodzieży Wiejskiej
Początki ruchu młodzieży wiejskiej na ziemiach polskich sięgają czasów przed pierwszą wojną światową. Związane były z dwoma wydarzeniami. Po pierwsze – powołaniem
w 1911 r. pisma dla młodzieży wiejskiej pod nazwą „Świt – Młodzi idą”, wydawanego przy
poparciu działaczy rodzącego się ruchu ludowego. Po drugie – utworzeniem w 1912 r.
przez Adama Chętnika, Aleksandra Bogusławskiego i Antoniego Piątkowskiego ośrodka
ruchu młodowiejskiego. Stworzyli oni czasopismo „Drużyna”, patronujące pracy oświatowej i wychowaniu patriotycznemu wśród młodzieży chłopskiej. Następnie powołali do życia Związek Młodzieży Wiejskiej, który był organizacją tajną, obejmującą swym zasięgiem
głównie tereny Królestwa Polskiego. Koła młodzieży znajdowały oparcie dla swej działalności w kółkach rolniczych. Rozwój organizacyjny Związku przerwał wybuch I wojny
światowej. Już pod koniec wojny w różnych częściach kraju zaczęły odradzać się dawne
i tworzyć nowe koła młodzieży wiejskiej, które zrzeszały się w Sekcji Kół Młodzieży Wiejskiej przy Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
W połowie 1919 r. na Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów Kół Młodzieży Wiejskiej
powołano do życia Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej jako odrębną organizację
podporządkowaną CZKR. Związek swoją działalnością obejmował głównie tereny województw centralnych. Szybko rozrastały się jego szeregi, czego najlepszym potwierdzeniem jest fakt, że w 1928 r. istniało już 2500 kół zrzeszających około 50-75 tys. członków.
Koncentrował swoją aktywność przede wszystkim wokół prac o charakterze oświatowo
-wychowawczym, wpajał młodzieży przywiązanie do zasad demokracji, podejmując jednocześnie krytykę panującego ustroju, wychowywał w duchu patriotyzmu. Wprawdzie
zawsze deklarował swoją apolityczność, jednak po 1926 r. stał się przedmiotem rozgrywki
politycznej. Ówczesne kierownictwo Związku, stojąc na gruncie pełnej samodzielności
organizacyjnej i wyemancypowania się spod patronatu CZKR, przeciwstawiło się wszelkim próbom podporządkowania CZMW sanacji. Zastosowanie przez władze CZKR represji wobec opornych doprowadziło do rozłamu, w wyniku którego wyodrębnił się Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, natomiast grupa wierna sanacji utworzyła Centralny
Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew”6.
Dwie daty wyznaczają dzieje Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej
– zwanego potocznie „Wici”. Pierwsza – 29 czerwca 1928 r., kiedy to podczas Zjazdu Delegatów Kół Młodzieży Wiejskiej w Warszawie dokonał się ostateczny akt ukonstytuowania
tej samodzielnej organizacji młodochłopskiej. Druga – 22 lipca 1948 r., dzień historycznej

5

6

S.J. Pastuszka, Teatr Ludowy w II Rzeczypospolitej, Warszawa – Kielce 1995, s. 215-217, http://www.
nagrodakolberg.pl/laureaci-towarzystwo_kultury_teatralnej_w_warszawie (dostęp: 6.09.2020).
J. Gmitruk, Z dziejów polskiego ruchu młodzieży wiejskiej, Warszawa 2018, s. 13-27.
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decyzji o zjednoczeniu organizacji młodzieżowych i powołaniu Związku Młodzieży Polskiej, oznaczający kres „Wici”.
Początkowo Związek uważał się za organizację apolityczną, pełniącą wyłącznie funkcje
społeczno-oświatowe i wychowawcze. Na terenie wiejskim współpracował blisko z organizacjami ruchu ludowego, nie deklarując poparcia dla żadnego ze stronnictw i nie angażując
się w spory i walki partyjne. Swą pracą uświadamiającą oddziaływał jednakże na opinię wsi
w kierunku zjednoczenia ruchu ludowego. Pod wpływem zaostrzającej się sytuacji politycznej w Polsce i pogarszających w związku z kryzysem gospodarczym warunków życia na wsi,
w toku dyskusji zainicjowanych przez ludowe środowiska akademickie na łamach prasowych organów Związku i w szeregach organizacji krystalizowała się ideologia „Wici”. Ruch
wiciowy kształtował się jako ważny ośrodek radykalnego ruchu ludowego.
Po połączeniu stronnictw chłopskich w marcu 1931 r. za jedynego politycznego reprezentanta ruchu ludowego ZMW RP uznał Stronnictwo Ludowe, zastrzegając sobie
przy tym całkowitą niezależność organizacyjną i ideową. To moralne poparcie Związku,
a zwłaszcza coraz liczniejszy napływ jego wychowanków do szeregów SL, miało doniosłe
znaczenie dla dalszego rozwoju Stronnictwa i utrzymania jego jedności. Od 1931 r. „Wici”
aktywnie uczestniczyły, pośrednio lub bezpośrednio, w opozycyjnych akcjach Stronnictwa Ludowego – strajkach, manifestacjach i wiecach. Angażując się w walkę polityczną, wiciarze w dużej mierze wpłynęli na rozszerzenie się ruchu antysanacyjnego na wsi.
Szczególne znaczenie miało wypracowanie przez nich zasad polskiego agraryzmu, który
stał się podstawą ideologiczną programów zarówno ZMW RP, jak i SL.
Jedną z najważniejszych dróg do osiągnięcia przyjętych celów programowych była społeczno-wychowawcza praca ZMW RP na wsi. Ruch wiciowy przyspieszał proces dojrzewania obywatelskiego i politycznego młodzieży. Przez różne formy działalności kół „Wici”
uczyły młodych mieszkańców wsi współżyć w środowisku, pracować zespołowo, wyrabiały
poczucie wzajemnego szacunku, równości, zwiększały ich świadomość społeczną. Równie
wiele uwagi co do pracy ideowo-wychowawczej wiciarze przywiązywali do działalności
oświatowej i kulturalnej w środowisku wiejskim. Poprzez organizowanie różnego rodzaju
kursów, odczytów, świetlic, tworzenie zespołów samokształceniowych i amatorskich zespołów teatralnych rozbudzali w młodych mieszkańcach wsi ambicje i marzenia o wydźwignięciu wsi z biedy, o stworzeniu chłopom godnych warunków bytu i możliwości uczenia się.
Do ważnych osiągnięć Związku zaliczyć należy sukcesy w propagowaniu czytelnictwa.
Wiciarze stawiali sobie za cel zwiększenie prestiżu zawodu rolnika w świadomości
społecznej. Upowszechniali wiedzę fachową w ramach przysposobienia rolniczego. Organizując wystawy i kursy wśród członków kół „Wici” i w związkach sąsiedzkich, zachęcali
nie tylko młodych chłopów do racjonalnego gospodarowania i współzawodnictwa w osiąganiu coraz lepszych plonów i efektywniejszej hodowli. Niemałe sukcesy działacze „Wici”
odnieśli także w dziedzinie spółdzielczości, zwłaszcza społemowskiej, propagując i rozwijając na wsi różne jej formy.
Okres 11-letniej pracy ZMW RP, przerwanej wybuchem wojny, przyniósł poważny
dorobek organizacyjny i znaczne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach działalności wiciowej, wypracowane – co zasługuje na szczególne podkreślenie – głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiciarzy, przy niewielkich środkach finansowych, uzyskiwanych
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wyłącznie ze składek członkowskich i wsparcia sympatyków. Najważniejszym jednakże
z osiągnięć był wpływ, jaki Związek wywarł na kształtowanie charakterów, ideowych postaw i wzorców zachowań licznej rzeszy młodych mieszkańców wsi. Znaczącą rolę odegrały w tym ideały wychowawcze i metody kształcenia wypracowane przez Ignacego Solarza
w Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Gaci Przeworskiej7. Wiciarze zapoczątkowali
struktury organizacyjne wiejskich ogniw ochotniczej straży pożarnej. Najczęściej pełnili
funkcje sekretarzy gminnych i gromadzkich struktur OSP. Z ich szeregów wyszli późniejsi
generałowie Wojska Polskiego (Władysław Wyłupek).
W przeddzień wybuchu II wojny światowej ZMW RP liczył blisko 100 tys. członków,
ale jego oddziaływanie było znacznie szersze, ogniskując nierzadko społeczność całych
wsi. Praca kół wiciowych pozostawiła trwałe ślady w wielu środowiskach wiejskich, zarówno w świadomości jednostek – w kultywowanych tradycjach demokracji, poczucia
sprawiedliwości społecznej, równości obywatelskiej i godności chłopskiej, jak i w zbiorowym doświadczeniu wspólnego działania – w spółdzielczości, w kółkach rolniczych i innych przedsięwzięciach. Lata okupacji hitlerowskiej stały się sprawdzianem patriotyzmu
i zdolności organizacyjnych pokolenia wiciarzy. Wielu spośród nich, zmobilizowanych
do szeregów armii polskiej, zginęło podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Tysiące
innych włączyło się do działalności podziemnej.
Wiciarze jako jedyni z organizacji młodzieżowych i politycznych postanowili przygotować organizację do wojny. Na wypadek działań wojennych wdrożyli do pracy zarządy
zastępcze, aby działalność organizacyjną kontynuować w warunkach powołania wielu kolegów do wojska. Zapewniło to im nieprzerwaną ciągłość pracy, a na początku okupacji
stworzyło solidne podstawy do tworzenia wspólnego kierownictwa do walki o niepodległość. Dla zjednoczenia ruchu ludowego w walce z okupantem ruch wiciowy zrezygnował
z samodzielności na rzecz zjednoczenia inicjatyw ludowych w konspiracji. Wiciarze nie
tylko współorganizowali Stronnictwo Ludowe „Roch”, ale także byli współtwórcami armii
chłopskiej – Batalionów Chłopskich. Łączyli dwa atrybuty – żołnierza i działacza-polityka, przenosząc do organizacji konspiracyjnej wszystkie doświadczenia zdobyte w okresie
międzywojennym. Walczyli z bronią w ręku, prowadzili działalność propagandowo-prasową, a także uczyli się na tajnych kursach. Podobnie wiciarki, zrzeszone w tajnych komórkach współdziałającego z BCh Ludowego Związku Kobiet, pełniły odpowiedzialne funkcje łączniczek, sanitariuszek i kolporterek podziemnej prasy. W czasie okupacji nastąpiła
największa percepcja wiciowej ideologii. W szeregach „Rocha” i Batalionów Chłopskich
myśl polityczna ruchu ludowego została wzbogacona i pogłębiona.
Po zakończeniu działań wojennych ZMW RP „Wici” był jedną z pierwszych organizacji społeczno-politycznych, które reaktywowały swą działalność. Nawiązując do programu i metod pracy z okresu międzywojennego, młodzież wiciowa włączyła się w odbudowę Polski, zagospodarowywanie ziem zachodnich i umacnianie władzy ludowej.
Już w 1945 r. ZMW RP „Wici” reprezentował znaczną jak na owe czasy siłę – zrzeszał

7

Młodzi idą! Polski ruch młodowiejski, t. I, 1911–1948, pod red. D. Pasiak-Wąsik i J. Gmitruka, Warszawa 2011,
s. 17-26.
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w swych szeregach około pół miliona członków. Chociaż Związek stronił od zaangażowania politycznego, został wciągnięty w wir ówczesnych wydarzeń. Wśród działaczy wiciowych ścierały się różne poglądy na temat koncepcji powojennej odbudowy i przebudowy
Polski. W wyniku błędnych decyzji politycznych i nacisków administracyjnych przeprowadzono proces „demokratyzacji »Wici«”, który doprowadził do zmiany kierownictwa
i polityki organizacji. Rozpoczął się nowy etap działalności „Wici”, który prowadził prostą
drogą do zjednoczenia ze Związkiem Walki Młodych, Organizacją Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Związkiem Młodzieży Demokratycznej8.
Po politycznej nocy stalinowskiej, kiedy to nastąpiła likwidacja Związku Młodzieży
Wiejskiej RP „Wici”, wśród działaczy młodzieżowych zrodziło się pytanie, czy fenomen
„Wici” może być powtórzony, czy należy tworzyć zupełnie nowy związek. Pod koniec
1956 r. koncepcje utworzenia odrębnej środowiskowej organizacji zrzeszającej młode pokolenie chłopów podjęły różne ośrodki. Najbardziej popularna ta idea była wśród
dawnych wiciarzy, pozbawionych dotychczas możliwości działania. Najwcześniej, bo już
na przełomie listopada i grudnia 1956 r., zaczęła się odradzać działalność kół młodzieży wiejskiej na terenie województwa krakowskiego. Odbudowujący się w dość szybkim
tempie na tym terenie ruch młodzieży wiejskiej nawiązywał wyraźnie do ideologii ZMW
RP „Wici”. 3 grudnia 1956 r. utworzony został Tymczasowy Zarząd Wojewódzki Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici”, a 31 grudnia Związek został zarejestrowany. W ciągu pięciu miesięcy jego istnienia, do kwietnia 1957 r., powstało 289 kół „Wici”, zrzeszających
9 tys. członków. Dynamicznie odbudowująca się po latach organizacja wiciowa stanęła
na gruncie wymuszonej, praktycznej akceptacji zasad polityczno-ustrojowych Polski, ale
równocześnie uznała agraryzm za płaszczyznę ideowo-programową dla swej działalności.
Obok krakowskiej organizacji „Wici” ośrodek kształtowania się ruchu młodowiejskiego
tworzyli działacze sektora wiejskiego ZMP. Na przełomie listopada i grudnia 1956 r. powołali Komitet Przygotowawczy Krajowej Narady Młodzieży Wiejskiej, który w specjalnym
oświadczeniu wydanym 6 grudnia wystąpił z propozycją utworzenia odrębnej organizacji
zrzeszającej młodzież wiejską. Autorzy tego dokumentu przedkładali pod dyskusję propozycje zasad dotyczących przyszłego Związku. Miał on być organizacją w pełni samodzielną,
kierującą się w życiu wewnętrznym zasadami demokracji i podejmującą walkę o rozkwit
wszystkich sektorów polskiego rolnictwa, ale współdziałającą z PZPR i ZSL.
W dniach 10 i 11 lutego 1957 r. obradowała w Warszawie Krajowa Narada Młodzieży Wiejskiej. Jako naczelne zadanie przed przyszłym Związkiem stawiano reprezentowanie interesów i praw młodzieży, zwiększenie jej roli i aktywności w życiu państwowym,
rozwijanie i umacnianie sojuszu robotniczo-chłopskiego, wnoszenie jak największego
udziału w walkę o odnowę życia wsi we wszystkich dziedzinach. Największe znaczenie
miało uzgodnienie tymczasowego statutu oraz założeń ideowo-programowych Związku Młodzieży Wiejskiej. Drugi ze wspomnianych dokumentów głosił m.in.: „Jesteśmy
zorganizowanym ruchem ideowo-wychowawczym i politycznym młodzieży wiejskiej.
Pragniemy lepiej i piękniej żyć. Chcemy współtworzyć taki ustrój, który zapewni każdej

8

Tamże, s. 27-36.
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jednostce jak najpomyślniejsze warunki wszechstronnego rozwoju sił i zdolności twórczych. Chcemy zbudować wieś, w której panowałaby – tak jak w całym kraju – sprawiedliwość społeczna, powszechny dobrobyt, wysoka kultura”.
Choć Krajowa Narada Młodzieży Wiejskiej zakończyła niewątpliwie najważniejszy etap kształtowania się organizacji młodowiejskiej, to jednak nie rozstrzygnęła wielu
istotnych problemów, odkładając je do czasu zebrania się I Krajowego Zjazdu. Toczyły się
spory o nazwę tworzącego się Związku. Obok przyjętej tymczasowo nazwy ZMW brana
była pod uwagę inna, ZMW „Wici”. Prezydium 60-osobowego Tymczasowego Zarządu
Głównego ZMW przewodniczył Józef Tejchma, zaś funkcje wiceprzewodniczących powierzono Wiktorowi Prandocie i Kazimierzowi Barcikowskiemu. Poparcia powstającym
ogniwom ZMW udzielali działacze i powiatowe komitety ZSL. Służyły one nie tylko radą,
ale i techniczną pomocą przy powoływaniu organizacji.
Odbudowie ruchu młodzieży wiejskiej towarzyszyła spontaniczność i zapał, ale dochodziło też do różnego rodzaju ostrych polemik, a nawet konfliktów. Dla usytuowania
ZMW po polskim październiku wśród organizacji młodzieżowych decydujące znaczenie
miało poparcie NK ZSL, a szczególnie prezesa Stronnictwa Stefana Ignara, dla samodzielnej organizacji wiejskiej ruchu młodzieżowego. W deklaracji ideowej przygotowanej na
Zjazd przyjęto zręczne sformułowanie, że ZMW będzie pracował pod ideowym kierownictwem PZPR i ZSL. Zasada ta pozwalała członkom obu partii i o rodowodzie wiciowym
działać w szeregach nowo powstałej organizacji. Związek Młodzieży Wiejskiej rozwijał się
bardzo dynamicznie, osiągając pod koniec 1957 r. prawie 112 tys. członków, w rok później
zrzeszał przeszło 190 tys. osób, zaś na przełomie lat 1968-1969 był już milionową organizacją. Pod koniec istnienia liczył 1 mln 21 tys. członków (dane z 1974 r.), z których 236 tys.
zorganizowanych było w kołach działających na terenie szkół. Do najliczniejszych organizacji wojewódzkich należały poznańska, warszawska i kielecka. W połowie lat 70. Związek
skupiał w swych szeregach 26,1% mieszkającej na wsi młodzieży. Był organizacją, która stała się symbolem przełomu październikowego 1956 r. Myśl społeczna odrodzonego
w 1957 r. ZMW osadzona została w nurcie postępowym, demokratycznym. Z szacunku
do postępowej tradycji i dorobku poprzedników, a zwłaszcza ZMW RP „Wici”. Budowano
organizację otwartą dla młodzieży o różnych poglądach politycznych i światopoglądzie,
dbano o demokratyzm i samorządność.
Związek Młodzieży Wiejskiej stał się symbolem pracy organicznej, organizacji
pragmatycznej i społecznikowskiej. Był przyjmowany z otwartością i postrzegany przez
społeczność wiejską jako wyraz nowoczesności i postępu polskiej wsi. Swoją działalnością
w znaczący sposób przyczynił się do awansu społeczno-zawodowego i oświatowego młodzieży wiejskiej. Można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że działacze ZMW to generacja o silnie rozwiniętych aspiracjach do społecznego działania, otwarta na postęp, o zakorzenionej tradycji wspólnego działania, i co najważniejsze współcześnie, o wysokich
standardach moralnych. W latach 70. XX w. ZMW nie oparł się tendencjom unifikacyjnym w ruchu młodzieżowym. W 1976 r. zaprzestał działalności, a jego struktury włączono
do ZSMP. Zjednoczenie to miało kruche podstawy. Nie pogodziło się z nim wielu działaczy ZMW. Wydarzenia 1980 r. – poryw demokracji – umożliwiły 3 grudnia odrodzenie
Związku Młodzieży Wiejskiej. W grudniu 1980 r. ZMW został odbudowany i kontynu-
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ował formy działalności sprzed 1976 r. Ze zdobyczy sierpnia 1980 r. młode pokolenie
wsi zachowało własną organizację, inne powstałe w tym czasie po stanie wojennym zaprzestały działalności. Świadczyło to o sile idei i społecznym zapotrzebowaniu na istnienie ZMW. W tamtych warunkach zrodzona z buntu społecznego organizacja młodzieży
aby istnieć, musiała być jednak silnie uzależniona od PZPR. Związek w 1982 r. liczył już
200 tys. członków i był największą w Polsce organizacją skupiającą młodzież ze środowisk
wiejskich i małomiasteczkowych.
W działalności organizacyjnej ZMW korzystał zarówno ze wsparcia PZPR, jak i ZSL.
Chociaż wpływy ludowców i partii często powodowały różne perturbacje we władzach
ZMW, to nie osłabiało to dążenia do uzyskania samodzielności i wypracowania własnych metod w pracy organizacyjnej i działalności społecznej. Ponieważ na wsi z ZMW
próbował konkurować Socjalistyczny Związek Młodzieży Polskiej, pretendujący do roli
ogólnopolskiej organizacji obejmującej także środowisko wiejskie, kierownictwo ZMW
postanowiło podjąć działania wzmacniająca prestiż i jedność odrodzonej organizacji. Zamierzano stworzyć ideologiczną podstawę działania uzasadniającą historyczną potrzebę
istnienia samodzielnej organizacji i krytyczną ocenę brutalnej likwidacji ZMW RP „Wici”
w 1948 r. i ZMW w 1976 r. Do tych celów powołano w 1982 r. pod przewodnictwem
dr. Janusza Gmitruka – młodego historyka ruchu ludowego, pracownika naukowego Zakładu Historii Ruchu Ludowego – Komisję Historyczną. Komisja energicznie zainicjowała
badania nad historią ruchu młodzieżowego. Badania naukowe, publikacje, konferencje
przygotowały uzasadnienie naukowe, że to właśnie ZMW jest głównym kontynuatorem
organizacji wiejskiego ruchu młodzieżowego.
Związek chce budować społeczeństwo obywatelskie jako podstawę demokracji oraz
prowadzić współpracę ze wszystkimi organizacjami społecznymi i politycznymi działającymi w środowisku wiejskim. Uznając Polskie Stronnictwo Ludowe za swoją polityczną reprezentację, w wyborach parlamentarnych w 1991 r. i 1993 r. wystawił wspólnie
z nim kandydatów. Nie chciał być jednak młodzieżówką żadnej partii, lecz – jak zapisano
w uchwale – „programowo, politycznie i organizacyjnie samodzielnym Związkiem młodego pokolenia wsi”.
Obecnie ZMW jest też największą w Polsce obok Forum Młodych Ludowców organizacją skupiającą młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy około
10 tys. członków9, zrzeszonych w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół jest wspierana i koordynowana przez zarządy gminne, wojewódzkie i regionalne
oraz Zarząd Główny. Najważniejszym zadaniem ZMW jest niesienie pomocy młodzieży
w przygotowaniu się do osiągnięcia sukcesu zawodowego w nowych warunkach gospodarki rynkowej. Związek stwarza możliwości doskonalenia zawodowego, prowadzi szkolenia dla bezrobotnych, niesie również pomoc osobom niepełnosprawnym ze środowisk
wiejskich.
Związek inspiruje działalność kulturalną w środowisku wiejskim poprzez organizację

9

Dane z 2019 r. według: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_M%C5%82odzie%C5%BCy_Wiejskiej,
(dostęp: 6.09.2020).
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grup folklorystycznych, wernisaże plastyczne, warsztaty artystyczne dla młodych twórców pochodzących ze wsi. Co roku odbywa się Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży
Szkolnej, w którym udział bierze kilka tysięcy osób. Prowadzi także bardzo szeroką akcję
rozpowszechniania aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenia
sprawności fizycznej. Organizuje rajdy, wędrówki, wycieczki krajoznawcze, obozy, turnieje, spartakiady itp. Współpracuje z wieloma związkami młodzieżowymi w niemal wszystkich krajach europejskich i innych. Organizowane są wspólne spotkania, wymiana, kursy
językowe, seminaria tematyczne, a także praktyki zawodowe. Od 1996 r. ZMW jest członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów.
ZMW jest inicjatorem olimpiad i konkursów wiedzy o zasięgu ogólnokrajowym
(Olimpiada Ochrony Środowiska, Olimpiada o Spółdzielczości, Konkurs Młodych Producentów Rolnych) realizowanych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Wiele uwagi poświęca edukacji młodzieży zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego, promując nowoczesne sposoby produkcji rolnej, w tym rolnictwo biodynamiczne i agroturystykę. Związek przez 40 lat działalności na trwałe wpisał się w polską
scenę polityczną jako organizacja społeczno-wychowawcza identyfikująca się z ruchem
ludowym10. Z ochotniczymi strażami pożarnymi łączą go wspólne cele w działalności społecznej i oświatowej.
125 lat polskiego ruchu ludowego
Polski polityczny ruch ludowy zorganizowaną działalność rozpoczynał jako ruch
wyborczy. Za datę jego powstania historycy uznają 1895 r., kiedy to 28 lipca w Rzeszowie, pod zaborem austriackim, na zjeździe delegatów chłopskich komitetów wyborczych
utworzono pierwszą chłopską organizację polityczną – Stronnictwo Ludowe w Galicji.
Od samego początku stronnictwa ludowe miały charakter parlamentarny, zaś ich bazę
społeczną i elektorat stanowiły warstwy ludowe11.
Ruch ludowy na ziemiach polskich pod zaborami ukształtował się na przełomie
XIX i XX w. – w czasie, gdy w Europie powstawały partie polityczne o charakterze masowym. Stał się reprezentantem polskich chłopów, którzy przez wieki byli jedynie przedmiotem w dziejach, za których decydowali inni. Stworzył możliwość organizacyjnego ujęcia
szerokich rzesz ludności wiejskiej, mobilizując je do pracy dla siebie i przyszłej Polski.
Polski ruch ludowy jest swoistym fenomenem historycznej ciągłości. Jego dotychczasowa
125-letnia zorganizowana działalność dowodzi, iż stanowił ważną część składową pro-

10
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J. Gmitruk, Z dziejów…, s. 72-77.
Pojęcie „lud” było w przeszłości i jest obecnie różnie rozumiane. Dawniej stosowano je dla określenia ludności
wiejskiej, zaś w XIX w. było rozumiane jako warstwy pracujące narodu przeciwstawiane warstwom uprzywilejowanym. W rozumieniu twórców myśli politycznej ruchu ludowego sam fakt posiadania prywatnej własności nie przesądzał o niezaliczaniu do ludu. Uważali oni, że lud stanowią pracujące warstwy narodu, na wsi czy
w mieście, pracujące fizycznie bądź umysłowo. Chłopi byli i posiadaczami, i pracującymi. Chodziło o zakres
posiadania – by takowy nie dawał podstawy do wyzysku drugiego człowieka. Biorąc pod uwagę doświadczenia
historyczne, przez lud w programach ruchu ludowego rozumiano pracujące i posiadające warstwy narodu o nastawieniu prospołecznym, tj. chłopów, robotników, inteligencję, rzemieślników, drobnych wytwórców, a także
warstwę posiadaczy większej własności, która swą działalność łączy i uzgadnia z interesem społecznym.
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cesu historycznego. Był jednym z trzech wielkich obozów politycznych, które wywarły
największy wpływ na losy narodu i państwa w XX w. – obok narodowego i socjalistycznego (które nie mają już dziś znaczących wpływów politycznych). Największą zasługą ruchu ludowego dla narodu i państwa polskiego było rozbudzenie świadomości społecznej
i politycznej chłopów, a następnie powolne wprowadzanie ich w życie narodu. W czasie
125-letniej działalności polski ruch ludowy zawsze manifestował swój narodowy charakter, odwoływał się do tradycji niepodległościowych, demokratycznych i chrześcijańskich.
W ruchu ludowym najwyższe wartości to człowiek i sprawiedliwość społeczna, a główne
hasło programowe – „Ziemia, władza i oświata dla ludu”.
Na przestrzeni 125 lat swej historii ludowcy prowadzili działalność w około 50 różnych partiach politycznych. Ruch ludowy to jednak nie tylko partie polityczne, ale także
znaczący ruch społeczny – wiele organizacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych
i oświatowych, które orientowały się politycznie na system wartości reprezentowany przez
ludowców. Do organizacji tych należały: kółka rolnicze, spółdzielczość, ochotnicze straże pożarne, chóry, amatorskie zespoły artystyczne i teatry ludowe, ruch młodowiejski –
Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, Polska Akademicka Młodzież Ludowa, uniwersytety ludowe, szkolnictwo rolnicze i wiele innych. W sumie ponad 100 różnych organizacji.
Prowadząc szeroko zakrojoną działalność, partie ludowe w znacznym stopniu przyczyniły
się do wzrostu świadomości narodowej, społecznej i politycznej mieszkańców wsi.
Czerpiąc nauki z doświadczeń wyborczych i kształtując na przestrzeni dziesięcioleci
specyficzne cechy i wzorce osobowe ludowców i wiciarzy, chłopski ruch polityczny przetrwał najtrudniejsze okresy w dziejach, mimo że wielokrotnie różne niszczące procesy
doprowadzały do jego rozbicia. W potrzebie wśród ludowców zawsze zwyciężała idea propagowanego przez nich hasła „W jedności siła”. Niekwestionowanym przywódcą polskich
chłopów, zajmującym czołowe miejsce wśród najwybitniejszych działaczy ludowych, był
Wincenty Witos. To jedna z najbardziej niezwykłych postaci polskiej sceny politycznej
w skali całego XX w. Za życia i po śmierci jedni otaczali go najwyższą czcią, inni nie szczędzili pod jego adresem oszczerstw i skazali go na zapomnienie.
Prof. Stanisław Szczotka tak pisał o Wincentym Witosie: „(...) ojcem Ojczyzny zostanie nazwany, za przysporzenie jej najliczniejszych i najwierniejszych warstw obywateli.
Doprowadzenie milionowych mas chłopskich do Polski pasuje Witosa na jednego z najprzedniejszych mężów stanu, jakiego ziemia nasza wydała. W tym leży jego wielkość, to
bezspornie stanowić będzie zawsze jego największą zasługę państwową12.
Obok Wincentego Witosa wymienić należy nazwiska trzech innych wielkich przywódców polskich chłopów – Macieja Rataja, Stanisława Mikołajczyka i Stanisława Thugutta.
Podobnie jak Witos byli oni nie tylko wybitnymi działaczami ruchu ludowego, lecz także
wybitnymi politykami państwowymi i mężami stanu. Tych przywódców ruchu ludowego
kształtowały odmienne warunki społeczne panujące w trzech zaborach. W odrodzonej po
latach zaborów Rzeczypospolitej byli przedstawicielami zrastających się ziem polskich:
Wincenty Witos i Maciej Rataj – Galicji, Stanisław Mikołajczyk – Wielkopolski, Stanisław

12

O Wincentym Witosie. Przedmowa i wybór, F. Ziejka, Warszawa 1983, s. 31.
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Thugutt – Kongresówki. Ich osoby doskonale charakteryzowały wkład dzielnicowych organizacji ruchu ludowego do Niepodległej. Byli potomkami wolnych chłopów. Na swojej
politycznej drodze spotkali wielu niepospolitych ludzi – polityków, społeczników i praktyków, takich jak Bolesław Wysłouch, Jakub Bojko, Zbigniew Brzeziński, Kajetan Wysłouch, Wiktor Kulerski i inni.
Ludowcy z wielką determinacją realizowali trzy zasady sformułowane przez Wincentego Witosa: „Pierwsza i najważniejsza – to utrzymanie niepodległości Państwa i jego
potęgi. Druga – to staranie się o wprowadzenie w całej pełni w życie demokratycznego
ustroju naszego Państwa. Trzecia – to stała i trwała obrona praw obywatelskich i swoich
ludowych interesów”13. Wielkim atutem polskiego ruchu ludowego były zawsze historycznie ukształtowany system wartości ludowców i ludowa wizja państwa sprawiedliwego
i demokratycznego – państwa równowagi w polityce, gospodarce i stosunkach międzynarodowych. Dla ruchu ludowego najwyższym dobrem narodu polskiego zawsze była wolna, suwerenna i demokratyczna Ojczyzna. Interes państwa ludowcy stawiali ponad interes
własnej chłopskiej warstwy, wielokrotnie dając dowody miłości, przywiązania i poświęcenia dla ojczyzny, zarówno w latach wojny, jak i pokoju. Wkład działaczy i ugrupowań
chłopskich w roku 1918 w odrodzenie Polski, odzyskanie niepodległości i tworzenie nowych struktur państwa był ogromny. To właśnie polscy chłopi i Rząd Obrony Narodowej
kierowany przez Wincentego Witosa przyczynił się do obrony państwowości odrodzonej
Polski zagrożonej rewolucją i najazdem bolszewickim w 1920 r.
Mając głębokie poczucie współodpowiedzialności za Polskę, ludowcy wnosili swój wkład
w tworzenie fundamentów silnego państwa i kształtowanie życia narodu w myśl zasad demokracji i społecznej sprawiedliwości oraz wprowadzenie postępowych reform społecznych i politycznych. W pierwszych Sejmach II Rzeczypospolitej chłopi stanowili najliczniejszą grupę
wśród posłów. Sejm Ustawodawczy (1919-1922) uchwalił w 1921 r. najbardziej demokratyczną w ówczesnej Europie konstytucję, tzw. Konstytucję marcową. Wincenty Witos trzykrotnie
piastował urząd premiera – w latach 1920, 1923 i 1926. W pierwszych sześciu ekipach rządowych ludowcom powierzono 19 tek ministerialnych. Chlubą polskiego parlamentaryzmu był
polityk ludowy, marszałek Sejmu RP w latach 1922-1928 Maciej Rataj. On też dwukrotnie
ratował Polskę od wojny domowej, raz po tragicznej śmierci Gabriela Narutowicza w grudniu
1922 r., drugi raz po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r.14.
W okresie międzywojennym ruch ludowy był głównym obrońcą polskiej demokracji
oraz praw i wolności ludu. Powstałe w marcu 1931 r. w wyniku zjednoczenia stronnictw
chłopskich Stronnictwo Ludowe było jednym z głównych reprezentantów interesów wsi.
Stanowiło też najliczniejszą opozycyjną partię polityczną, która w sierpniu 1937 r. wystąpiła przeciwko łamaniu praw obywatelskich i demokratycznych przez rządy sanacji
w Wielkim Strajku Chłopskim. W czasie II wojny światowej ruch ludowy był współtwórcą
i jednym z głównych filarów polskiego państwa podziemnego. Ludowcy zdobyli duże
wpływy w rządzie emigracyjnym w Londynie, jak i jego delegaturach w kraju. Po tra-
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Witosowe przesłanie, wyboru dokonał i wstępem opatrzył J. Gmitruk, Warszawa 2017, s. 17.
J. Gmitruk, Byliśmy – jesteśmy – będziemy. O ruchu ludowym w Polsce, Warszawa 2012, s. 13-14.
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gicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego w lipcu 1943 r. Stanisław Mikołajczyk objął
funkcję premiera rządu polskiego. W podziemiu ludowcy stworzyli silną partię konspiracyjną – Stronnictwo Ludowe „Roch” oraz powołali własną organizację zbrojną – Bataliony
Chłopskie. Pod względem liczebności BCh były po Armii Krajowej drugą siłą zbrojną
polskiego państwa podziemnego. W czynnej walce z okupantem uczestniczyło 157 tys.
żołnierzy BCh. 70 oddziałów partyzanckich i około 400 oddziałów specjalnych BCh przeprowadziło kilka tysięcy akcji bojowych. W walce zginęło ponad 10 tys. działaczy ludowych i żołnierzy BCh. Była to ogromna danina krwi15.
Jeszcze w latach wojny i okupacji ludowcy podjęli dyskusję nad wypracowaniem założeń
programowych ruchu ludowego i własnej wizji powojennej Polski. Koncepcje wypracowane
przez ludowców w czasie wojny zostały zawarte w uchwalonym w styczniu 1946 r. programie
Polskiego Stronnictwa Ludowego, kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka. Opierając się
na ideologii agraryzmu, PSL przyjęło koncepcję „trzeciej drogi”, mającej stanowić pośrednią
formę ustrojową pomiędzy kapitalizmem i socjalizmem. Stronnictwo to było partią ogólnonarodową, liczącą ponad 1 mln członków oraz wielu sympatyków, cieszącą się 85% poparciem
społeczeństwa. Polskie Stronnictwo Ludowe w owym czasie było polską narodową i patriotyczną Solidarnością, ugrupowaniem politycznym, które podjęło walkę o suwerenność państwa i wprowadzenie ustroju demokratycznego. W wyniku represji komunistycznych PSL
Stanisława Mikołajczyka zostało rozbite i w 1947 r. zakończyło samodzielny byt polityczny
i organizacyjny. Była to klęska polskiej demokracji i początek totalitaryzmu w Polsce, trwającego przez kolejne półwiecze16. Na szlak politycznej emigracji ruszyło nowe pokolenie ludowców
z prezesem Stanisławem Mikołajczykiem. Od 1948 r. PSL stało się partią ogólnoświatową –
działającą na wszystkich kontynentach. W czasie nocy polskiego stalinizmu, w 1952 r. Stanisław Mikołajczyk apelował do rodaków: „Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski...”17.
Powojenny ruch ludowy był nurtem politycznym złożonym i wielowarstwowym, miał
swoje centrum, ale także prawe skrzydło. W nowej rzeczywistości politycznej lat 19471949 ludowcy tzw. lewicy dokonywali przegrupowania sił politycznych, którego głównym celem było ratowanie za wszelką cenę struktur organizacyjnych ruchu ludowego.
Ówczesne przeobrażenia w ruchu ludowym i przyjęte z konieczności pryncypia polityczne nie sprzyjały refleksji historycznej. Powołane w 1949 r. Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe pomimo braku suwerenności politycznej przez 40 lat swego istnienia stanowiło
jedyną reprezentację wsi i ruchu ludowego w Polsce. ZSL odchodziło w 1989 r. ze sceny politycznej godnie, z przeświadczeniem dobrze spełnionego obowiązku. Kończąc swą
działalność jako formacja polityczna, przekazywała w spadku III RP pokój społeczny,
nowy rząd utworzony przez opozycję i poparcie ruchu ludowego18.
W 1989 r. ZSL włączyło się aktywnie w przemiany społeczno-ustrojowe, współtworząc
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K. Przybysz, W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939–1945, Warszawa 2010, s. 183-219.
Szerzej: R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949, Warszawa 1992.
S. Stępka, W imieniu stronnictwa i Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Wystąpienia Stanisława Mikołajczyka
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nową koalicję z siłami opozycji. W latach III RP ludowcy uczestniczyli w rządach koalicyjnych; mieli dwukrotnie własnego premiera, a także wicepremierów19. Świadectwem
samodzielności i wolności ludowców był program przyjmowany na kolejnych kongresach
PSL. Stronnictwo jako ideologię ruchu ludowego przyjęło neoagraryzm, opowiadało się
za społeczną gospodarką rynkową. Strzegło własnej suwerenności, nie uznając żadnych sił
przewodnickich. W dokumentach programowych zapowiadało szczególne pielęgnowanie
wartości wypracowanych w ruchu ludowym, jakimi są: głęboki patriotyzm, uznanie nadrzędności interesu państwa nad interesami partykularnymi, tolerancja dla odmiennych
poglądów, solidarność chłopska, chęć niesienia pomocy potrzebującym, pomoc sąsiedzka, rzetelny stosunek do pracy, szacunek dla ludzkiego wysiłku, wrażliwość na zło i krzywdę społeczną, chęć kształcenia i zdobywania wiedzy, poszanowanie autorytetów i wzorców
osobowych, dążność do równości i sprawiedliwości społecznej, poczucie odpowiedzialności, umiłowanie demokracji, moralności w stosunkach prywatnych, publicznych i międzynarodowych, poszanowanie zasad etyki chrześcijańskiej w życiu, umiłowanie pokoju,
przywiązanie do ziemi, oszczędność, szczerość, zapobiegliwość i troska o dobro społeczne. Sięgano też do myśli społecznej Jana Pawła II i starano się wdrożyć ją w życiu politycznym i gospodarczym. Neoagraryzm nie został jednak przełożony na praktykę działania.
Podkreślić należy, że PSL jest jedynym stronnictwem politycznym w Polsce, które od
chwili powstania w 1990 r. do chwili obecnej nie zmieniło nazwy i nie odcięło się od ludzi
biednych oraz mieszkańców wsi. W omawianym okresie rozwinęła się myśl programowa
ruchu ludowego. Na kongresach uchwalano bardzo rozbudowane programy społeczno-polityczne i gospodarcze, które obejmowały wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem demokratycznego państwa polskiego. Uchwały podejmowano zgodnie z duchem
neoagraryzmu, sprawiedliwości społecznej i gospodarki rynkowej.
Istotny wkład Polskie Stronnictwo Ludowe wniosło w uchwalenie Konstytucji III RP.
Zastępcą przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej był senator Stefan Józef Pastuszka,
współpracujący z Komisją Historyczną ZG ZOSP RP. Posłowie i senatorowie Stronnictwa
zaangażowali się w tworzenie preambuły i Klub PSL zgłosił własny projekt z preambułą
invocatio Dei. Podejmując prace nad Konstytucją, PSL kierowało się polską racją stanu,
chrześcijańskim systemem wartości, własnym programem. Dzięki uporowi i determinacji
ludowców w Konstytucji III RP znalazł się art. 20 w następującym brzmieniu: „Społeczna
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej
oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”20. Zgromadzenie Narodowe, które uchwaliło
Konstytucję RP w 1997 r., kierowane było przez marszałka Sejmu Józefa Zycha i marszałka
Senatu Adama Struzika. Nigdy w dziejach ruchu ludowego nie było takiej sytuacji, aby
obradami izb poselskiej i senatorskiej jednocześnie kierowali ludowcy.
Ruch ludowy historycznie sytuował się programowo w centrum sceny politycznej,
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Tamże, W jedności siła. 120 lat polskiego ruchu ludowego, Warszawa 2015, s. 83-127.
20 lat Konstytucji RP. Konferencja w Sejmie w dniu 8 kwietnia 2017 roku, wstępem opatrzył J. Gmitruk,
Warszawa 2017, s. 50.
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co umożliwiało tworzenie kompromisów i koalicji z ugrupowaniami zarówno lewej,
jak i prawej strony życia politycznego – najlepiej z tymi, które były bliższe ludowcom ze
względów ideowopolitycznych. Jednakże zazwyczaj i prawica, i lewica chciały łączyć się
z ruchem ludowym pod warunkiem, że partie ruchu ludowego dawałyby szeregowców,
a oni dowódców. Wybitnym politykiem kompromisu w ruchu ludowym był Wincenty
Witos. Organizator i naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach. Wiedział on, że dobra polityka to sztuka realizacji tego, co możliwe. Był skłonny do ugody
w każdej sytuacji, gdy uznał, że z punktu widzenia narodu, państwa i chłopów porozumienie będzie korzystniejsze niż walka. Ale miał także swoje zasady – niezmiennie sprzeciwiał się ugodzie jednostronnej.
Wydaje się, że miarę rozwoju procesów ogólnocywilizacyjnych w trzecim tysiącleciu
nadal wzrastać może rola i znaczenie ludowców. Są jednakże sceptycy, którzy uważają,
że ruch ludowy w Polsce zakończył już swą misję. Myślą tak zapewne zwłaszcza ci, którzy ulegają opiniom, że w myśl nowoczesności trzeba zapomnieć o historii i zaczynać
wszystko od nowa. Zapominają oni, że narody, które tracą pamięć historyczną – umierają,
a „ruch społeczny, który nie dba o silne osadzenie swej drogi w tradycji, gubi swój dorobek
ideowy i w konsekwencji traci atut w walce o przyszłość”21.
Niszczenie pamięci historycznej ruchu ludowego to forma powolnego unicestwiania Polskiego Stronnictwa Ludowego i spychanie go w głębokie zapomnienie. Działania takie niejednokrotnie występowały w przeszłości, ale i dziś są obecne. Dlatego też ludowcy zawsze wiele
uwagi i wysiłków poświęcali kultywowaniu tradycji i upamiętnianiu swej przeszłości. Dzięki
dbałości o znajomość własnych korzeni, wieloletniej działalności takich ludowych placówek,
jak: Zakład Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe
Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Wszechnica Świętokrzyska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ruch ludowy jest dziś najlepiej udokumentowanym i zbadanym przez historyków
polskim ruchem politycznym. Dzięki dorobkowi naukowemu i edytorskiemu nie poszedł
w zapomnienie i mógł pozostać ważną częścią sceny politycznej państwa.
W 125-letnich dziejach ruchu ludowego w Polsce zawsze doniosłą rolę odgrywała inteligencja o chłopskim i nie tylko chłopskim rodowodzie, w tym liczne rzesze nauczycieli,
ludzie nauki, inteligencja twórcza, historycy, prawnicy, lekarze, leśnicy itd. Ludowy ruch
intelektualny i działalność takich historycznych organizacji, jak Związek Inteligencji Ludowej i Związek Pracy Ludowej „Orka” kontynuuje dziś powstałe w 1992 r. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.
Na IX Zjeździe Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem 4-5 kwietnia 1992 r. na prezesa ZG
ZOSP RP wybrany został Waldemar Pawlak – parlamentarzysta i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, dwukrotny premier rządu (1992, 1993-1995). Waldemar Pawlak uratował jedność ruchu strażackiego i ruchu ludowego. Poprowadził ruch ludowy w 1993 r.
do największego zwycięstwa wyborczego w jego 125-letnich dziejach. Funkcję prezesa
ZG OSP RP pełni już 28 lat. Dzięki jego talentowi i umiejętnościom organizacyjnym
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J. Gmitruk, W jedności siła..., s. 142.
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Związek stał się najpotężniejszą organizacją społeczną. Sprawną i nowoczesną w działaniu, gotową do podjęcia wyzwań w strategii Florian 2050.
Dzisiejsze oblicze i formy działalności ochotniczych straży pożarnych są wypadkową
współczesnych zagrożeń oraz tradycji przekazywanej i rozwijanej przez kolejne pokolenia22. Historycy związani z ruchem ludowym od lat ściśle współpracują z Komisją Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP. Historii nie można zamknąć w magazynach archiwaliów, ona musi być nauczycielką życia, ożywiać umysły, pobudzać do refleksji, myślenia
i działania w kategoriach dobra państwa i ludzi. Należy także przeciwstawić się wszelkim
działaniom podejmowanym przez rządzących przeciwko OSP, poprzez pozbawianie ich
środków finansowych na działalność szkoleniową, na systematyczne podnoszenie kwalifikacji ratowników medycznych, na podnoszenie standardu i profesjonalizmu działania.
Faworyzowanie Państwowej Straży Pożarnej kosztem OSP jest podstawowym błędem.
To wbrew przemianom cywilizacyjnym, jakie zachodzą na całym świecie, gdzie rządzący
stawiają na rozwój OSP.
W strategii Florian 2050 należy bardziej nawiązać w imię przyszłości do najlepszych
historycznych tradycji rodzimych, a także do współczesnych tendencji rozwoju działalności OSP w innych krajach europejskich oraz rozszerzyć współpracę z nimi i wymianę
doświadczeń.
Dr Janusz Gmitruk jest dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
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CZĘŚĆ Czwarta

ZWIĄZEK
I OCHOTNICZE
STRAŻE POŻARNE
TO NASZE
BEZPIECZEŃSTWO

XXVI.

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ,
NIE ZAPOMINAJĄC O NASZEJ HISTORII
Janusz Konieczny
Ochotnicze straże pożarne działające na ziemiach polskich pełniły w czasach zaborów
istotną rolę. Zapewniając bezpieczeństwo ludności, były zarazem ważną organizacją kształtującą i inspirującą różne środowiska, zarówno wiejskie, jak i małomiasteczkowe. We wrześniu 1921 r. związki strażackie zrzeszyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie tę zaszczytną funkcję pełni Związek OSP RP.
W obszarze kultury OSP mają pełnić doniosłą rolę, być inicjatorem wielu działań, szczególnie ważnych dla dzieci i młodzieży. W sytuacji, gdy od wielu lat środowiska wiejskie zostały pozbawione klubów „Ruch” i „Rolnika”, jako miejsce spotkań do tego celu wykorzystać
należy świetlice strażackie, znajdujące się często w okazałych strażnicach, a bardzo rzadko
wykorzystywane przez młodzież i dorosłych do działalności kulturalnej. Inicjatorem winny
być tu OSP w porozumieniu z miejscowym samorządem wiejskim i gminnym, a także innymi organizacjami, takimi jak koła gospodyń wiejskich, ludowe zespoły sportowe itp. Ważną
rolę odgrywać powinna współpraca z dyrekcją miejscowych szkół oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego. A skoro mowa o harcerstwie – należy położyć duży nacisk na współpracę
drużyn ZHP i MDP. To wśród nich są bowiem przyszli strażacy ochotnicy.
Dlatego Związek OSP RP i jego ogniwa muszą podjąć działania polegające na organizacji
wspólnych szkoleń, zawodów i obozów. Współpraca z innymi organizacjami bez wątpienia
ułatwi OSP tworzenie podwalin pod działalność orkiestr, zespołów artystycznych i teatralnych.
Obecnie, co z przykrością stwierdzam, zbyt mało uwagi przywiązujemy do pamięci, tradycji i kronikarstwa. Moim zdaniem pamięć powinna przekraczać terytorialne i kulturowe granice oraz stać się udziałem znacznie szerszej grupy ludzi niż lokalna społeczność.
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Niewielkie jest również zainteresowanie Związku kronikarstwem. A szkoda. Kroniki powinny być prowadzone nie tylko przez OSP, lecz także poszczególne ogniwa Związku.
Tymczasem mamy taką sytuację, że w organizowanych przeglądach kronik w zasadzie
uczestniczą te same OSP. Poszukiwania historii i odtwarzanie zapomnianej i nieznanej przeszłości powoduje jej rewizję. Przeszłość naszej organizacji, ważna szczególnie
w 100-lecie powstania Związku, będzie miała potencjał sprawczości i pozwoli na aktywizację nowego pokolenia.
Aby zrealizować wspomniane wyżej zadania OSP i Związku, musimy mieć wizję i znać
sposoby jej wykonania. Sprawą bardzo pilną jest poczynienie skutecznych kroków mających na celu przywrócenie poprzedniego systemu w zakresie finansowania OSP – za pośrednictwem Związku. Mam tu na uwadze środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych
oraz z budżetu państwa. Aktualnie obowiązujący system ma bardzo wiele wad, a najważniejszą z nich jest marginalizowanie Związku i próby upaństwowienia OSP. Nie możemy
wyrażać zgody na powtórzenie się sytuacji z lat 30. XX w., tzw. Polski sanacyjnej, a także
z okresu 1949-1956.
Obowiązkiem działaczy OSP – od zaraz – jest uświadamianie strażaków ochotników
podczas walnych zebrań i uroczystości, że dyskryminowanie Związku przez aktualnie
rządzących w Polsce jest złem, którego nie można akceptować. W tym celu Zarząd Główny ZOSP RP powinien przedstawić ten problem zarówno w Senacie RP, Sejmie RP, jak
i przedłożyć rządowi. Wskazane jest uzyskanie opinii – zgody Komendy Głównej PSP, aby
środki finansowe z firm ubezpieczeniowych były przyznawane według poprzednich zasad.
W strategii należy ponadto zwrócić uwagę na dalszy rozwój współpracy OSP i Związku
z podobnymi organizacjami w państwach Unii Europejskiej oraz na Ukrainie i Białorusi.
W tym względzie należy rozeznać możliwości i ustalić zasady pozyskiwania dla OSP środków finansowych z UE.
W ostatnich latach zauważalna jest znacznie mniejsza liczba organizowanych szkoleń przeprowadzanych w naszych ośrodkach, tj. w Kirach i Turawie. OSP coraz częściej korzystają w tym zakresie z usług nie do końca sprawdzonych firm prywatnych.
Inną bardzo ważną sprawą są szkolenia statutowe, ponieważ zdarza się nierzadko, że
strażacy – szczególnie młodzi – nie znają podstawowych zapisów własnego statutu.
To pilne zadanie dla ogniw Związku, które nie mogą ograniczać szkoleń jedynie do tych
organizowanych przez PSP. Istotną kwestię, jak już wspomniałem, stanowi współpraca
z samorządem gminnym, lecz powinna ona polegać na wzajemnej pomocy i partnerstwie.
Moim zdaniem nie jest wskazane, aby wójtowie czy burmistrzowie niejako z urzędu wybierani byli do pełnienia funkcji prezesów zarządów gminnych. Takie sytuacje mogą powodować zmniejszenie autorytetu Związku i aktywności wielu sprawdzonych działaczy.
Dobrze byłoby natomiast, gdyby w każdym powiecie zatrudniony był pracownik (możliwie pół etatu na dwa, trzy powiaty).
W najbliższym roku należy ostatecznie rozstrzygnąć kwestię opłacania składek członkowskich i ich podziału na poszczególne struktury. To bardzo ważne z uwagi na aktualną
sytuację finansową Związku i brak środków nawet na wykonanie odznaczeń. Propozycje,
by za przyznane odznaczenia pobierać zapłatę, są realne, lecz moim zdaniem nie do końca
moralne. Zatrudnienie pracowników etatowych w biurach zarządów wojewódzkich oraz
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istniejących jeszcze niewielu biurach terenowych nie może być w aktualnej sytuacji ograniczane. Powinny to być osoby potrafiące nawiązywać kontakty i współpracować zarówno z OSP, jak też z samorządami, a Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP musi pełnić rolę
usługowo-doradczą dla wszystkich ogniw Związku. Szczególnie istotne są porady prawne
dotyczące finansowania OSP, jego struktur i biur.
Wszystkie kwestie, o których mowa powyżej, będą możliwe do realizacji jedynie wówczas, kiedy przygotujemy odpowiednio wyszkolone kadry, doceniające rolę Związku i jego
władze, pamiętające o historii, a jednocześnie troszczące się o jego autorytet i rozwój.

Delegaci woj. podkarpackiego na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP, 15 września 2012 r.

Janusz Konieczny − polityk, nauczyciel, strażak ochotnik. Jest prezesem Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, wiceprezesem Zarządu Głównego Związku
OSP RP. Jako senator V kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Były naczelnik miasta i gminy Rymanów, były radny sejmiku woj. podkarpackiego.
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SAMORZĄDNE OSP
Stanisław Mikulak
Celem strategii powinno być według mnie przedstawienie konkretnych działań i dokumentów dotyczących przygotowania niezbędnych przepisów i decyzji zapewniających
Związkowi i OSP sprawną realizację zadań powierzonych przez państwo przepisami prawa oraz postanowieniami statutów tych stowarzyszeń. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w kraju – długotrwała, niszcząca pandemia – nie pozwala na racjonalne zrealizowanie tego celu. Dlatego też w mojej opinii za najbliższy termin powstania
projektu strategii należy przyjąć XV Zjazd Krajowy Delegatów Związku w 2022 r.
Tymczasem niezbędne jest pozyskanie wniosków i propozycji od jak najszerszego
grona działaczy oraz członków Związku. Inspirowanie i wzbudzanie środowiskowych
(w świecie nauki, samorządu, strażactwa) rozmów o bezpieczeństwie powszechnym
i w tym kontekście roli ruchu strażackiego, a zwłaszcza naszego Związku. Upowszechnianie efektów tej debaty na łamach wydawanych z dużym powodzeniem „Analiz strategicznych Florian 2050”. Pomocne mogą tu być zebrania sprawozdawcze OSP i posiedzenia
zarządów jednostek organizacyjnych ZOSP RP, a także dyskusja na łamach czasopisma
„Strażak”. Uważam, że w tej dyskusji należałoby uwzględnić m.in. następujące zagadnienia
i sprawy dotyczące Związku i OSP:
1. Przywrócenie organom kolegialnym, tj. zarządom i ich prezydiom właściwej rangi
władczej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje – uchwały. Trzeba to uzyskać
poprzez dobór działaczy merytorycznych, aktywnych i odpowiedzialnych, zamiast
„biernych i wiernych” oraz poprzez roczne planowanie i rozliczanie władz instancji
Związku, obejmujące konkretne zadania (nie hasła), wynikające m.in. z programów
i uchwał zjazdowych.
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2. Nadanie wiodącej roli oddziałom wojewódzkim Związku, z obowiązkiem posiadania
przez nie osobowości prawnej oraz wzmocnieniem (także finansowym) oddziałów
gminnych, bardziej powiązanych z samorządami gminnymi i gminnymi jednostkami
OSP.
3. Zlikwidowanie zarządów wykonawczych lub zmiana zasad ich powoływania i ustalania kompetencji. Obecnie Związek jest zarządzany przez dyrektorów zarządów wykonawczych.
4. Rezygnację z kosztownych imprez obejmujących bardzo nieliczne (często elitarne)
grono OSP na rzecz imprez i działań opartych na powszechnym lub dominującym
udziale OSP. Dobrym przykładem jest tu Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
5. Przywrócenie ustawowego obowiązku współdziałania KG PSP i jednostek organizacyjnych PSP z Zarządem Głównym ZOSP RP i oddziałami Związku, z poszanowaniem
ich integralności i rozwiązywaniem problemów na zasadzie racjonalnych uzgodnień.
Obecnie KG PSP zamieniła współdziałanie na zarządzanie.
6. Zmianę statutu Związku, przywracającą decentralizację decyzyjną i poszanowanie zasad wewnętrznej demokracji oraz przestrzeganie postanowień obecnego statutu (kwestia składek).
7. Zwiększenie samodzielności ruchu młodzieżowego, m.in. poprzez powołanie w Związku „pionu młodzieżowego”. Nie może być tak, że druhowie w podeszłym już wieku
najlepiej wiedzą, czego chce strażacka młodzież.
8. Przywrócenie samorządności i samodzielności działań OSP jako stowarzyszeń, także
w dysponowaniu do działań i kierowaniu nimi. Opracowanie i wdrożenie wzorcowego
statutu OSP odpowiadającego aktualnym wymogom. Dotyczy to m.in. wewnętrznej
organizacji OSP.
9. Rozważenie zasadności eksperymentalnego powołania w wybranych gminach gminnych OSP, zrzeszających obecne OSP jako oddziały (JOT) jednostki gminnej, której
zarząd byłby także zarządem gminnym. Przemyślenie, czy podniosłoby to rangę zarządu gminnego wobec samorządu gminnego i przemianowanych OSP, ograniczyło
biurokrację, zracjonalizowało wykorzystanie środków i poprawiło organizację oraz
zapewniło należytą kontynuację dorobku poszczególnych OSP.
10. Włączenie wszystkich OSP zdolnych do działań ratowniczych do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, z określeniem ich kategorii zadaniowej i zróżnicowaniem dofinansowania z budżetu państwa.
11. Zwiększenie autorytetu kadry dowódczej i specjalistycznej w OSP. Przyznanie naczelnikom OSP spełniającym wymagania – ryczałtów finansowych zapewniających
realizację licznych obowiązków i ponoszenie odpowiedzialności za ich wypełnianie.
Zróżnicowanie ryczałtów za akcje ratownicze i ćwiczenia uwzględniające dowódców
i ratowników posiadających określoną specjalizację. Wprowadzenie odznak określających funkcje pełnione w JOT i specjalizację ratowników, z obowiązkiem ich prezentowania na ubiorze „bojowym”. Wprowadzenie (zamiast „Wzorowego Strażaka”)
odznaczenia za aktywność w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Podstawową zasadą i wymogiem sprawnego działania każdej organizacji jest zapewnienie niezbędnych środków na realizację powierzonych jej zadań. W przypadku Związku
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i OSP zadania te są bardzo liczne – i niezbędne. Powinny być one zabezpieczone także
w wymiarze finansowym, za sprawą funduszy z budżetu państwa i budżetów samorządowych. Ich wysokość należy chociaż w przybliżeniu pokazać w strategii, a ponadto zaproponować utworzenie funduszy specjalnych ze środków tych organizacji i instytucji,
których „majątku” chronią OSP – firm ubezpieczeniowych, Lasów Państwowych, organizacji rolniczych, użytkowników dróg itp. Dla członków OSP i ich rodzin dotkniętych
szczególnymi nieszczęściami powinniśmy zaproponować utworzenie Strażackiego Funduszu Wzajemnej Pomocy.
Zrealizowanie wyżej wymienionych postulatów, a także innych racjonalnych propozycji przedstawionych w strategii możliwe będzie poprzez nowe regulacje rangi ustawowej,
z zaznaczeniem jednak pełnego poszanowania samorządności i organizacyjnej samodzielności. Bo to jest podstawą ruchu ochotniczego.
Płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak jest nestorem ruchu strażackiego, byłym komendantem wojewódzkim straży pożarnych w Bydgoszczy (1978-1985) i Olsztynie (19851991), byłym członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, wiceprezesem ZOW ZOSP RP w Olsztynie. Sekretarz ZOW ZOSP RP w Olsztynie oraz członek Głównej Komisji Rewizyjnej
Związku OSP RP.
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Dyskusja nad przyszłością OSP i ich Związku nabiera coraz większego tempa, na co
niewątpliwy wpływ miały opublikowane już dwa tomy „Analiz strategicznych Florian
2050”. Pojawiły się liczne wypowiedzi na ten temat, komentarze w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, YouTube, Instagramie oraz różnego rodzaju publikacje
prawne i naukowe, jak również opracowania prawno-socjologiczne, a przy tym niepełne informacje dotyczące przygotowywanych przez rządzących projektów nowych aktów
prawnych odnoszących się do działalności OSP. Wszystko to wywołuje wiele emocji nie
tylko w środowisku pożarniczym, ale i samorządowym.
1. Nie tędy droga
Dobrym tego przykładem był prezentowany na Facebooku wykład pt. „Udoskonalenie
zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa w gminie poprzez scalanie ochotniczych
straży pożarnych”. Najmocniej skrytykowali go m.in. strażacy OSP i działacze Związku
OSP RP z terenu gm. Skołyszyn, pow. jasielski – jednego z lepiej funkcjonujących oddziałów Związku, realizującego na wysokim poziomie organizacyjnym zadania zapisane
w obowiązującej ustawie o ochronie przeciwpożarowej. O ich wzorcowych działaniach
będzie mowa w dalszej części tekstu, mimo że w pow. jasielskim na 98 funkcjonujących
OSP jedynie 18 jednostek, tj. 18,4%, włączonych jest do KSRG.
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W większości przypadków opinie strażaków i działaczy ZOSP RP były jednoznaczne.
O ile można byłoby jeszcze polemizować z częścią dotyczącą nieprawidłowości w finansowaniu i działaniu OSP, to wybór sposobu uzdrowienia tej sytuacji poprzez „scalanie”
członkostwa strażaków OSP uznano za mało realny. Nie bierze on bowiem pod uwagę
wielu rzeczywistych czynników i uwarunkowań. Jak strażak-ratownik OSP ma na przykład zdążyć na alarmowy wyjazd do zdarzenia, jeżeli mieszka w odległości 5, 8 czy 10 km
od strażnicy OSP? W tym miejscu należy przypomnieć również, że OSP tworzy społeczność danej miejscowości, a nie społeczność gminy i tu mogą wystąpić trudności z przejmowaniem „nie naszych”, bowiem wiele OSP stawia na poziom zaangażowania swoich
członków, a nie na ich liczebność w OSP. A jak ma „scalić się” sześć dobrze funkcjonujących OSP w Jaśle, gdzie nie ma żadnej OSP w KSRG, czy też w gminie Dębowiec, gdzie
na 13 OSP są tylko dwie OSP włączone do KSRG? Po drugie, krajowy system ratowniczogaśniczy (KSRG) jest systemem otwartym, tzn. mogą być włączane do niego kolejne podmioty ratownicze, w tym również OSP, oczywiście te dobrze wyposażone i wyszkolone,
ale to wszystko wymaga czasu i niezbędnych nakładów finansowych. Scalając administracyjnie (czyli na siłę), możemy wyeliminować wiele OSP, które w przyszłości mogą okazać
się mobilne i spełniać wszystkie warunki do włączenia ich do systemu, a takie przykłady
możemy mnożyć i pokazywać.
Kolejny argument – że OSP spoza KSRG uczestniczą w zbyt małej liczbie interwencji – jest również dyskusyjny, ponieważ przykłady z kontroli NIK z 2019 r. nie mogą być
wykładnią, iż jest to sytuacja constans. Jeżeli byśmy analizowali bowiem inne lata, tzw. lata
wielkich podtopień i powodzi, z jakimi mamy do czynienia coraz częściej, ze względu na
postępujący proces zmian klimatycznych, to okazałoby się, że wiele OSP spoza KSRG miało więcej wyjazdów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń niż te z KSRG. Z wielu
analiz wynika, że OSP pozostają nadal głównym partnerem Państwowej Straży Pożarnej
w zwalczaniu pożarów, ale coraz częściej i innych miejscowych zagrożeń, ponieważ niejednokrotnie są najbliżej i przyjeżdżają do tych zdarzeń jako pierwsze. Dla przykładu:
jak znaczący jest udział OSP i ich członków w gaszeniu pożarów oraz likwidacji skutków
miejscowych zagrożeń (liczba ich z roku na rok rośnie) z terenu woj. podkarpackiego
w latach 2017 i 2019, prezentują rysunki 1-4.
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Rys. 1. Sprzęt ratowniczy użyty podczas gaszenia pożarów oraz likwidacji skutków miejscowych zagrożeń
w 2017 r.

Rys. 2. Sprzęt ratowniczy użyty podczas gaszenia pożarów i likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w 2019 r.

Rys. 3. Udział ratowników PSP i OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2017 r.
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Rys. 4. Udział ratowników PSP i OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2019 r.

Prelegent wspomnianego wykładu, powołując się na wyniki kontroli NIK, informuje uogólniając, że podczas kontroli wykazano wiele nieprawidłowości w finansowaniu
OSP (niecelowość zakupów, bez żadnych reguł i kryteriów) czy też braki w wyszkoleniu
członków OSP (za co ustawowo odpowiada PSP). Stawia również tezę, że przy tzw. scalaniu OSP oprócz wzmocnienia kadrowego OSP z KSRG mogą zostać wygenerowane duże
oszczędności w budżetach samorządów, które można byłoby przeznaczyć dla OSP tych
z „30%”, czyli KSRG.
Ponadto na potwierdzenie jednej ze swoich tez, a mianowicie, że dokonana w latach
2016-2018 reforma finansowania OSP poprzez przekazywanie dotacji MSWiA do rozdysponowania przez PSP, a nie Związek OSP RP jest oceniana pozytywnie przez środowisko
pożarnicze, przywołuje wyniki ankiety (jednocześnie przyznając, że z punktu widzenia
socjologii jest to narzędzie mierne i nieobiektywne, ale mimo wszystko publikowane).
A pytanie ankietowe brzmiało: czy reforma przyczyniła się do zwiększenia efektywności
i celowości wydatkowania środków bez uszczerbku dla podmiotowości ZOSP RP i OSP?
Polemizując z tą ankietą, jakie byłyby odpowiedzi i komentarze ankietowanych (ale tylko
członków OSP i działaczy ZOSP RP) na postawienie innego pytania dotyczącego przekazywania środków MSWiA dla OSP, mianowicie: czy jesteś za przekazywaniem dotacji
MSWiA ochotniczym strażom pożarnym za pośrednictwem samorządu gminy czy PSP?
Myślę, a nawet jestem przekonany, że większość ankietowanych członków OSP wybrałaby
zdecydowanie samorząd gminy.
I na zakończenie rozważania tematu celowości i kryteriów przyznawania dotacji OSP
autorom tez przychylnych PSP, a nie ZOSP RP można postawić następujące pytanie: jak
Najwyższa Izba Kontroli oceni celowość wydatkowania MSWiA w 2020 r. kwoty 52 mln
zł na zakup łącznie 65 samochodów ratowniczo-gaśniczych za najwyższą frekwencję
w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich? Czy to było właściwe kryterium, aby
65 specjalistycznych pojazdów trafiło tam, gdzie trafiło? Czy nie ma OSP z KSRG i gmin,
gdzie występują jeszcze olbrzymie braki sprzętowe? A przykład jednej z gmin zwycięzców
z północy naszego kraju, gdzie publicznie zastanawiano się, co będzie z tym samochodem,
ponieważ nie mają tam funkcjonujących OSP, pozostawię bez komentarza.
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W tym miejscu należy przypomnieć, że do 2016 r. dotacje celowe dla OSP ze środków
budżetu państwa realizowane za pośrednictwem Związku OSP RP były corocznie szczegółowo rozliczane i kontrolowane przez MSW oraz inne organy państwa i nie wykazywały znaczących nieprawidłowości w zakresie celowości i kryteriów przyznawania pomocy
finansowo-sprzętowej OSP. Natomiast, na co zwracają uwagę członkowie OSP, dostęp do
pomocy sprzętowo-finansowej w Związku OSP był mniej sformalizowany i realizowany
w znacznie krótszym czasie, niż dzieje się to obecnie. Na przykład zakup węży w zamian
za uszkodzone podczas działań ratowniczych może trwać teraz nawet kilka miesięcy.
Warto tu wspomnieć, że Związek OSP, wspierając po raz kolejny organizacyjnie OSP
w wypełnieniu ich prawnego obowiązku statutowego, tj. powołania jednostki operacyjno-technicznej OSP, opracował już w 2004 r. przy współudziale przedstawicieli komendanta głównego PSP wytyczne w sprawie kategoryzacji JOT, m.in. wzór regulaminu organizacyjnego JOT OSP oraz normatywy wyposażenia członków OSP. Powyższe dokumenty wprowadzono w życie uchwałami Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 95/18/2004 z 16 grudnia 2004 r.,
nr 124/22/2005 z 28 czerwca 2005 r. oraz nr 144/25/2005 z 19 grudnia 2005 r.
Dokumenty te w sposób precyzyjny określają wymogi kadrowo-osobowe, kryteria
sprzętowe i dla środków ochrony osobistej niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa
pracy ratowników OSP podczas działań ratowniczych. Są również przewodnikiem dla OSP
i samorządów gmin, jaki sprzęt w danej kategorii JOT jest niezbędny oraz jakie minimalne
zasoby kadrowo-osobowe mają być przeszkolone i ubezpieczone w danej kategorii JOT.
Dla przykładu na terenie woj. podkarpackiego na 1278 funkcjonujących OSP, w tym
327 OSP włączonych do KSRG, jednostki operacyjno-techniczne powołano w 1117 OSP
(87,4%), w tym:
·· 25 kat. I – posiadające zgodnie z normatywem po cztery pojazdy, w tym trzy pożarnicze
i min. 30 strażaków ratowników,
·· 179 kat. II – posiadające po dwa samochody pożarnicze i min. 20 ratowników OSP,
·· 323 kat III – posiadające po jednym samochodzie pożarniczym i min. 15 ratowników
OSP,
·· 590 kat. IV – posiadające po jednym samochodzie zastępczym lub doraźnym środku
transportu i min. 10 ratowników.
Na zakończenie omawiania owego budzącego polemikę wykładu należy stwierdzić, że
prezentowane w nim tezy i proponowane rozwiązania niepotrzebnie stygmatyzują działalność OSP nie będących w KSRG, chyba że takie działania mają również na celu poróżnienie OSP z KSRG i z tymi „gorszymi” OSP spoza systemu. Jak wynika z komentarzy
na FB i nie tylko, po części powiodło się to autorom tych i innych tez. W zdecydowanej
jednak większości strażacy ochotnicy mówią „nie dajmy się podzielić, ponieważ będziemy
wtedy słabi organizacyjnie” i nawiązują do swoich korzeni oraz tradycji, przypominając
hasło wielkiego Polaka, patrioty i działacza strażackiego Bolesława Chomicza – „W jedności siła”.
Słabnięcie organizacyjne niektórych OSP z tzw. grupy spoza KSRG wynika natomiast
z wielu powodów, wśród których ten najważniejszy to postępujący proces wyludniania się
miejscowości, dotykający już wiele regionów naszego kraju.
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2. Oczami innych
Rozważając opracowanie niniejszego artykułu, nawiązującego do zamieszczonego
w „Analizach strategicznych Florian 2050” (tom 1, część II, rozdział XI „Relacje Związek
a OSP w społeczeństwie obywatelskim”), doszedłem do wniosku, że moje osobiste negatywne oceny niektórych opracowań mogą zostać uznane za mało obiektywne, dlatego też
postanowiłem poniżej zaprezentować rzeczywiste autorskie stanowiska i wypowiedzi ludzi,
którzy na co dzień są blisko spraw związanych z funkcjonowaniem OSP. Według nich rzeczywistość OSP nie jest tak czarna, jak to niektórzy opisują i prezentują. Podkreślają oni, że
przyszłość OSP zależy przede wszystkim od nas samych, naszej aktywności i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Uważają, że dotychczasowe podstawy prawne działalności OSP są na dziś optymalne oraz pozwalają wypełniać statutowe i ustawowe obowiązki
przypisane OSP i ich Związkowi. Tworzenie prawa dotyczącego naszej działalności społecznej winno być natomiast z nami otwarcie konsultowane, ponieważ to później my, strażacy
ochotnicy, będziemy odpowiedzialni za przypisane nam obowiązki i zadania.
Dh Konrad Święch (działacz Związku OSP RP młodego pokolenia, czynny strażak-ratownik OSP Skołyszyn, gm. Skołyszyn, pow. jasielski, opiekun izby tradycji i pamięci,
student Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej). Jego praca licencjacka pt. „Funkcje
ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa oraz w społeczności lokalnej
powiatu jasielskiego” jest prezentowana w wybranych fragmentach ze względu na warunki
wydawnicze, a ponadto wiele poruszanych w niej zagadnień prezentowali już inni autorzy
„Analiz strategicznych Florian 2050” w tomach 1 i 2. Całość pracy dh. K. Święcha dostępna jest w Biurze Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, ponieważ została zgłoszona
26 października 2020 r. do Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące
historii pożarnictwa, który od lat organizuje z powodzeniem nasz Związek.
(...) Zadaniem ochotniczych straży pożarnych jest w głównej mierze szeroko rozumiane ratownictwo i niesienie pomocy potrzebującym. Równie istotnym i szczególnym
obszarem działalności OSP na rzecz własnej społeczności jest szeroko rozumiana działalność pozaratownicza, inaczej mówiąc, wszelkie inicjatywy podejmowane przez strażaków
ochotników na płaszczyźnie edukacyjnej, społeczno-kulturalnej i obywatelskiej.
Podejmowane przez nich działania zmieniły się w ciągu ostatnich lat. Współczesne
jednostki OSP nie tylko gaszą pożary, ale podejmują na równi z funkcjonariuszami PSP
interwencje związane z ratownictwem: technicznym, ekologicznym, medycznym, chemicznym, wodnym czy poszukiwawczym. Ochotnicze straże pożarne przez wiele dziesiątków lat były jedyną samopomocową, w pełni ochotniczą organizacją wsi i małych miast.
Remizy strażackie stanowiły, oprócz szkół, centra kulturalne i gospodarcze środowiska.
Zatem działalność OSP to nie tylko gaszenie pożarów, ratowanie ludzkiego życia
i mienia w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych, pomimo iż jest to ich główną misją
i powołaniem. Spektrum działalności strażaków ochotników w rzeczywistości jest o wiele
szersze i obecne w każdej dziedzinie życia społecznego. „Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek” – to zawołanie przyświeca ochotnikom od zarania dziejów na każdym kroku ich
bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym. Hasło to materializowane jest
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dosłownie w każdym wymiarze szeroko pojętej działalności ochotniczego strażactwa, począwszy od działalności ratowniczej poprzez społeczno-humanitarną, kulturalną, religijną, patriotyczną, edukacyjno-wychowawczą do różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich.
To niezwykle szerokie spektrum działalności oraz dobrowolne i bezinteresowne podejmowanie działań na rzecz dobra drugiego człowieka dowodzi i w całej rozciągłości potwierdza, że OSP są w pełnym tego słowa znaczeniu instytucją społeczną. Ogólnie rzecz ujmując, pod pojęciem funkcji społecznej OSP należy rozumieć wszelkie działania podejmowane przez te organizacje na rzecz społeczeństwa oraz ich rolę i wpływ na poszczególne
dziedziny życia społecznego przede wszystkim najbliższego otoczenia, czyli mieszkańców
własnej miejscowości, chociaż pośrednio również gminy, powiatu, województwa i kraju. Obszar działalności OSP to przede wszystkim własna miejscowość, a w szczególnych
przypadkach miejscowości sąsiadujące.
(...) Rozdział trzeci stanowi integralną część pracy. Został poświęcony m.in. ukazaniu miejsca OSP w strukturach Związku OSP RP, misji i celom realizowanym przez jednostki OSP
funkcjonujące w strukturze Związku. Przedstawia aktualny stan struktur Związku i OSP na terenie pow. jasielskiego. Ukazuje obszary działania OSP, a nade wszystko preferowane wartości,
pełnione funkcje i ich rolę społeczną poza działalnością ratowniczo-gaśniczą.
(...) Znaczenie ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa lokalnego
na przykładzie pow. jasielskiego
Ochotnicze straże pożarne jako organizacje pozarządowe stanowią ważny element
przestrzeni publicznej, który w znacznym stopniu wpływa na system bezpieczeństwa.
Istotą ich funkcjonowania jest przede wszystkim realizacja założeń wynikających z ich
statutu, a co za tym idzie, wypełniania zadań ważnych zarówno w środowisku lokalnym,
jak i w skali całego państwa. Aktywność w systemie bezpieczeństwa narodowego przyjmuje funkcje bezpośrednie poprzez zadania ochronne oraz interwencyjne, jak i pośrednie
działając w sferze edukacyjno-kulturalnej.
Powiat jasielski zajmuje południowo-zachodnią część woj. podkarpackiego. Południowa granica powiatu przebiega wzdłuż granicy państwowej ze Słowacją, zachodnia
granica powiatu to granica z powiatami: gorlickim i tarnowskim przynależącymi do woj.
małopolskiego, od północy graniczy zaś z powiatami: dębickim i strzyżowskim. Całość
wschodniej granicy powiatu to granica z pow. krośnieńskim. Powierzchnia pow. jasielskiego to 831 km2, które zamieszkuje 114 591 mieszkańców. Siedzibą powiatu jest miasto
Jasło. Powiat składa się z 10 gmin:
 jedna gmina miejska: Jasło,
 jedna gmina miejsko-wiejska: Kołaczyce,
 osiem gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.
Do potencjalnych zagrożeń pow. jasielskiego mogących spowodować sytuacje kryzysowe, masowe zagrożenia życia i zdrowia ludności lub degradację środowiska naturalnego należy zaliczyć zagrożenia spowodowane siłami natury, takie jak: powodzie, zagrożenie lodowe, gradobicia, silne wiatry – huragany, zawieje i zamiecie śnieżne, zagrożenia geologiczne
(osuwiska ziemi). Również na terenie powiatu występuje zagrożenie pożarowe kompleksów
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leśnych oraz zwartej zabudowy. W ostatnim okresie również wystąpiło duże zagrożenie epidemiologiczne ludzi, może też dochodzić do chorób epizootycznych zwierząt.
Katastrofy naturalne są zdarzeniami mającymi związek z działaniem sił natury. W ramach tej grupy zagrożeń ustawa wymienia w szczególności takie zjawiska, jak: długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, intensywne opady atmosferyczne, masowe
występowanie chorób roślin, chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, szkodników, osuwiska
ziemi, powodzie, pożary, silne wiatry, susze, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach, morzu, jeziorach i innych zbiornikach wodnych
oraz działanie innego żywiołu. Na terenie powiatu zlokalizowane są zakłady pracy zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi i kategorii zagrożenia wybuchem, do których
transportowane są materiały niebezpieczne. Mogą powstać awarie techniczne związane
z zagrożeniem substancjami niebezpiecznymi, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane i zagrożenia radiacyjne.
Komenda Powiatowa PSP w Jaśle dokonuje corocznej oceny poziomu zagrożeń występujących na obszarze pow. jasielskiego. W swej ocenie i analizie kierują się m.in. następującymi kryteriami: liczbą mieszkańców, rodzajem zabudowy, palnością konstrukcji
budynków, wysokością budynków, kategorią zagrożenia ludzi, występowaniem zakładów
przemysłowych stwarzających zagrożenie pożarowe lub inne miejscowe zagrożenie, występowaniem rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągów, natężeniem ruchu na drogach, natężeniem ruchu na szlakach kolejowych, natężeniem transportu materiałów niebezpiecznych drogami, natężeniem transportu materiałów niebezpiecznych szlakami kolejowymi, występowaniem cieków wodnych i budowli
hydrotechnicznych stwarzających realne zagrożenie powodziowe, występowaniem cieków i zbiorników wodnych, w których zachodzi zagrożenie utonięciami, zagrożeniem pożarowym kompleksów leśnych, występowaniem lotnisk lub terenów operacyjnych lotnisk.
Jednym z zagrożeń powodowanych siłami natury na terenie powiatu, w tym gminy
Skołyszyn, jest powódź, definiowana przez ustawę jako „czasowe pokrycie przez wodę
terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane
przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od
strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie
wody w systemach kanalizacyjnych”. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że koordynacja
działań oraz dostęp do informacji są najważniejszymi kwestiami w walce z klęskami żywiołowymi. Jednak podjęcie jakichkolwiek działań może odbyć się jedynie przy pomocy
dostępnego sprzętu. Ważne jest, aby podczas działań realizowanych w ramach zapobiegania i zwalczania skutków zagrożeń sięgać po jak najnowocześniejszy i wydajny sprzęt.
(...) Na terenie powiatu funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
(KP PSP) oraz 98 jednostek OSP, na których to spoczywa główny ciężar likwidacji licznych pożarów i miejscowych zagrożeń.
Rozmieszczenie jednostek w poszczególnych gminach prezentuje poniższa tabela,
opracowana na podstawie analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu jasielskiego.
Państwowa Straż Pożarna wraz z OSP uczestniczą w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej na mocy art. 17 ustawy o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z ustawą, w czasie klęski żywiołowej jednostki ochrony przeciwpożarowej wraz z innymi służbami, instytucjami
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Lp.

Gmina

Liczba jednostek
OSP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jasło Miasto
Jasło
Kołaczyce
Brzyska
Skołyszyn
Tarnowiec
Dębowiec
Osiek Jasielski
Nowy Żmigród
Krempna
RAZEM:

6
11
8
6
13
14
11
8
16
5
98

Liczba jednostek OSP Liczba jednostek
w KSRG
OSP poza KSRG
0
3
2
2
3
1
1
3
2
1
18

6
8
6
4
10
13
10
5
14
4
80

% OSP
w KSRG
0,0
27,3
25,0
33,3
23,1
7,1
9,1
37,5
12,5
20,0
18,4

Tabela 1. Rozmieszczenie jednostek w poszczególnych gminach powiatu jasielskiego

i podmiotami współdziałają w akcjach ratowniczych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
obejmującą prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub
innych miejscowych zagrożeń w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Przykładem takich działań była powódź w 2010 r. czy tzw. błyskawiczna powódź
w 2020 r., które wystąpiły na terenie pow. jasielskiego. Strażacy w czasie powodzi podejmują interwencje związane z monitoringiem terenów zagrożonych, zabezpieczeniem zabudowań workami z piaskiem, pracują na wałach przeciwpowodziowych, ewakuują ludność i zwierzęta, wypompowują wodę z zalanych piwnic, studni, przepompowują wodę
z terenów i obiektów, z których nie ma możliwości grawitacyjnego odpływu wody.
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Tego typu przykładów zaangażowania strażaków ochotników oraz jego różnych form
jest bardzo wiele. Nie można jednak pominąć działań strażaków ochotników w zakresie
pomocy humanitarnej, związanych z działaniami ratowniczymi podczas klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków. Burze, huragany, powodzie, śnieżyce, wielkopowierzchniowe pożary, a wśród nich niestrudzone zastępy druhów ochotników niosących ofiarną,
niekiedy z narażeniem własnego życia i zdrowia, a nade wszystko bezinteresowną pomoc
poszkodowanym i potrzebującym. Począwszy od zabezpieczania uszkodzonych budynków, przywracania przejezdności dróg, dostarczania artykułów spożywczych, środków
higienicznych, poprzez ewakuację ludzi, mienia i zwierząt. W takich sytuacjach zawsze
są na miejscu i gotowi spieszyć na ratunek. Nie sposób nie przywołać w tym miejscu największych klęsk żywiołowych, jakie nawiedziły nasz kraj i udziału w nich ochotniczych
straży pożarnych.
Nie do przecenienia jest udział druhów OSP w działaniach ratowniczych podczas powodzi czy huraganów, a w ich następstwie pomoc niesiona poszkodowanym. Przykładem takich
działań jest np. katastrofalna powódź, która nawiedziła niemalże cały kraj na przełomie maja
i czerwca 2010 r. Pod wodą znalazło się wówczas ponad 680 000 ha użytków rolnych, uszkodzonych zostało 80 000 km dróg, 18 000 zalanych budynków, w tym 808 szkół. Podczas tej
klęski powodzi zginęło 29 osób. Straty materialne wyceniono na kwotę ponad 12 mld zł.
W czasie działań powodziowych odnotowano 77 000 interwencji ratowniczych straży pożarnych, w których udział brało ponad 262 000 strażaków ratowników, wśród których aż
239 000 stanowili druhowie z OSP (88%). Kolejnym przykładem fundamentalnej roli OSP
w zakresie pomocy społeczno-humanitarnej w czasie klęsk żywiołowych są działania ratownicze po przejściu nawałnicy i trąb powietrznych przez tereny Wielkopolski, Kujaw i Pomorza w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Żniwo, jakie ten żywioł zebrał, to: sześć ofiar śmiertelnych, 39 rannych, niewyobrażalne zniszczenia obszarów leśnych (około 80 000 ha), ponad
4800 uszkodzonych budynków, pozrywane linie energetyczne (około 300 000 gospodarstw
pozbawionych energii elektrycznej). W usuwaniu skutków tego kataklizmu oraz udzielaniu
poszkodowanym mieszkańcom wszelkiej innej pomocy przez okres kilkunastu dni udział
brało ogółem 99 087 strażaków, w tym 68 735 strażaków ochotników (70%).
(...) Działalność społeczna ochotniczych straży pożarnych niezwiązana z obszarem
bezpieczeństwa. Obszary działalności społecznej ochotniczych straży pożarnych
Do zadań OSP w głównej mierze należą różnego rodzaju działania na rzecz szeroko rozumianego ratownictwa i niesienia pomocy potrzebującym. Jednak spektrum tych działań
w ciągu ostatnich lat uległa licznym przeobrażeniom. Poza gaszeniem pożarów jednostki
OSP coraz częściej uczestniczą w usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych, katastrof technicznych oraz klęsk żywiołowych. Zakres działalności OSP to jednak nie tylko
sfera ratownictwa. Jednostki angażują się w organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
prowadzą szeroką działalność edukacyjno-prewencyjną poprzez szkolenia, pokazy i kursy
z zakresu pierwszej pomocy oraz zagadnień ratownictwa, poprzez szkolenia, ćwiczenia.
Działania te strażacy ochotnicy prowadzą w szkołach, na zebraniach wiejskich, podczas
z okazji lokalnych świąt, pikników rodzinnych, itp. Edukacyjna oferta OSP jest skierowana
do każdej grupy wiekowej, zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Organizacje OSP

331

Edward Szlichta

uczestniczą aktywnie w organizowaniu lokalnych uroczystości, festynów, obchodach świąt
narodowych czy religijnych. Kolejną aktywnością OSP jest oferta kulturalna skierowana do
lokalnej społeczności. Podejmowane przez OSP w tym zakresie działania polegają na podtrzymywaniu i kultywowaniu lokalnych zwyczajów i tradycji, na przykład poprzez tworzenie izb pamięci i tradycji, prowadzenie kronik dokumentujących najważniejsze wydarzenia
z życia jednostki i społeczności lokalnej, opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci, prowadzenie świetlic, a także zespołów artystycznych i orkiestr dętych.
(...) Zarówno działalność kulturalno-wychowawcza, jak i kulturotwórcza OSP stanowi
niezwykle istotne organizacyjne spoiwo więzi strażackiej. Rolą działalności kulturotwórczej jest przekazywanie i upowszechnianie w społeczeństwie wytworzonych własnych
wartości, norm oraz wzorów zachowań zaczerpniętych z tradycji, powstałych w wyniku
współdziałania członków stowarzyszenia. Niewątpliwie czołowe miejsce w sferze działalności artystycznej OSP zajmują strażackie orkiestry dęte. Nie wszystkie straże, mimo że
marzyły o własnej orkiestrze, było na nią stać. Utworzenie orkiestry wiązało się z posiadaniem niemałych funduszy na zakup instrumentów, opłacenie muzyka, który mógłby
prowadzić naukę gry na instrumentach, zadbać o repertuar czy organizować koncerty.
Szczególnym wydarzeniem w życiu orkiestr są wspólne okolicznościowe koncerty, rangi ogólnopolskiej. Do takich należy zaliczyć m.in. koncert z okazji uczczenia 200-lecia
polskiego hymnu narodowego w 1997 r., który odbył się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gromadząc pod wspólną
batutą 50 orkiestr z 1500 strażakami. 18 maja 2000 r. w Wadowicach z okazji 80. urodzin
wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II, w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II w darze”, jednocześnie zagrało 3000 muzyków z 80 orkiestr OSP. Od chwili
śmierci Jana Pawła II co roku 18 maja Wadowice goszczą na wspólnym koncertowaniu
pod hasłem „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” kilkadziesiąt orkiestr
OSP i kilka tysięcy strażaków-muzyków z całego kraju. Wzorem wadowickich koncertów,
w 2005 r. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym przy współpracy Związku OSP
RP i Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zorganizowano pod hasłem „Janowi Pawłowi
II w dowód wdzięczności” I Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr, który dał początek
kolejnym zlotom organizowanym cyklicznie, co 2 lata. Od kanonizacji Jana Pawła II zloty
odbywają się pod hasłem „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” i gromadzą liczne rzesze strażackich orkiestr i chórów.
Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP odbywają się w ramach przeglądów orkiestr, organizowanych odpowiednio na szczeblu wojewódzkim i regionalnym, oferując tym samym ucztę duchową dla społeczności lokalnej, a także turystów. Nie bez znaczenia jest więc dobór miejsca organizacji tych przeglądów, zazwyczaj są
to miejscowości atrakcyjne turystycznie. Strażackie zespoły artystyczne nie tylko umilają
czas mieszkańcom czy publiczności podczas koncertów, ale również stwarzają młodzieży
możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych oraz doskonalenia swoich umiejętności, co
przede wszystkim na terenach wiejskich jest niezwykle istotne. W raporcie z badań przeprowadzonych wśród ochotniczych straży odnajdujemy następującą wypowiedź matki,
której dzieci wstąpiły w szeregi strażackiej orkiestry: „Ja się cieszę, że moje dzieci miały
szansę być w orkiestrze. (...) To ważne. Zwłaszcza dla dzieci na wsi, gdzie większość nie ma

332

XXVIII. SILNY ZWIĄZEK TO NASZE BEZPIECZEŃSTWO

perspektyw, żeby gdzieś tam się wykazać. Nawet jak ktoś ma jakiś mały talent, to on zostanie zagubiony, bo nie ma szansy wykazać się na żadnym polu. A tutaj straż daje takie
możliwości. Mówię tu zarówno o sekcji kulturalnej, jak i bojowej”. Z kolei członkini orkiestry mówi tak: „Gdyby nie orkiestra, to nie miałabym okazji pójść do szkoły muzycznej.
Ale też nie znałabym połowy mojej miejscowości”.
Orkiestry dęte OSP nie tylko podnoszą rangę uroczystości patriotycznych, religijnych,
lokalnych imprez kulturalnych, czy też same oferują okolicznościowe występy i koncerty
rozszerzając ofertę wydarzeń kulturalnych we własnym środowisku lokalnym. Orkiestry
ze swoją działalnością docierają do bardzo szerokiego grona mieszkańców z całej okolicy,
łącząc wszystkie pokolenia wspólną pasją muzykowania. Poza tym orkiestra jest nie tylko
wizytówką danej miejscowości, gminy, ale także powodem do dumy dla lokalnych władz
i całej społeczności. Świadczy o tym następująca wypowiedź: „Teraz wszyscy na nią [orkiestrę] pracują, ona jest wspólna, nasza, finansują ją rodzice, straż, gmina, grają w niej
dzieci z całej gminy. Dla OSP to już jest za duże przedsięwzięcie, kiedy dzielimy fundusz
sołecki, to wszyscy są za tym, żeby przeznaczyć środki na orkiestrę”.
W obszarze tej szerokiej działalności społeczno-kulturalnej, patriotycznej i religijnej
uczestniczą nie tylko strażackie grupy i zespoły artystyczne, ale wszyscy druhowie OSP.
Nie można pominąć udziału i roli, jaką odgrywają kompanie honorowe na czele z pocztami sztandarowymi w uroczystościach patriotycznych i religijnych, organizowanych
w głównej mierze we własnych środowiskach lokalnych, ale także na szczeblu regionalnym
i ogólnopolskim. Jednak patriotyzm to nie tylko uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, religijnych czy obchodach rocznicowych. W cytowanej już wcześniej publikacji
jubileuszowej ZOSP RP autorzy bardzo trafnie ujęli sedno patriotyzmu druhów ochotników w następujących słowach: „O patriotyzmie strażaków ochotników napisano tomy
i nie godzi się powtarzać prawd dobrze znanych, niekwestionowanych, mnożyć przykładów z historii. Może tylko warto wskazać, że chodzi o patriotyzm konstruktywny, okazywany nie tylko w chwilach wzruszeń, w trakcie świąt państwowych i narodowych (o ileż
ich obchody byłyby uboższe bez druhen i druhów OSP), sukcesów sportowców z orłem
na piersi. To coś więcej niż konieczny szacunek dla sztandarów, barw biało-czerwonych,
innych symboli narodowych, znamion Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Rzetelna służba,
bezinteresowna pomoc rodakom, godne życie i codzienna troska o rodzinę, najbliższych
to mocne filary patriotyzmu rzeczywistego, a nie tylko deklarowanego”.
(...) Pozostając przy sferze działalności religijnej ochotniczych straży, należy również
wspomnieć o udziale strażaków w pielgrzymkach. Pierwsza strażacka pielgrzymka na Jasną
Górę miała miejsce w 1939 r., lecz wydarzenia następnych lat spowodowały, że organizacja
kolejnej była możliwa dopiero po 1989 r. Od tego czasu pielgrzymki polskich strażaków
do Matki Boskiej Częstochowskiej organizowane są regularnie, co 5 lat. W ostatniej,
VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w 2015 r. uczestniczyło 100 tys.
strażaków z całej Polski. Z inicjatywy kapelanów strażackich organizowane są również
mniejsze, lokalne pielgrzymki strażaków do sanktuariów we wszystkich województwach.
Strażacy z woj. małopolskiego w 2019 r. po raz 18. pielgrzymowali do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a także nie mniej licznie pielgrzymują do
Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Z kolei Strażacy
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z woj. podkarpackiego w 2019 r. już po raz 25. pielgrzymowali w ramach Podkarpackiej
Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej oraz uczestniczyli kolejny raz w IV Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków
do Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
Młodzież stanowi trzon i ma fundamentalne znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości każdej idei, w tym również idei ochotniczego pożarnictwa. Odpowiedzią na tę
potrzebę w strukturach OSP są chłopięce, dziewczęce i mieszane młodzieżowe drużyny
pożarnicze (MDP). Stąd też zadaniem, jak i powinnością każdej OSP jest pozyskiwanie
i wychowywanie młodzieży w oparciu o właściwe wzorce i zapewnienie sobie w ten sposób odpowiednich stanów kadrowych przyszłych strażaków.
(...) W szeregach MDP młodzież poza zdobyciem ogólnej wiedzy teoretycznej oraz
umiejętności technicznych z zakresu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom, jak:
pożary, powodzie, zdarzenia masowe, ma możliwość nauczyć się profesjonalnej obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zespołowego współdziałania, a także prawidłowego
wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Co równie istotne, będąc członkiem OSP, młody człowiek nabywa przede wszystkim
umiejętność oceny trudnej sytuacji, działania w warunkach presji, wykonywania poleceń
przełożonych, poświęcenia, honorowego postępowania, a także bezinteresownej pracy
społecznej. Niestety przyszło nam żyć w czasach, kiedy podstawowe wartości są atakowane z różnych stron. Dla dzisiejszych nastolatków często autorytetem jest: aktor, muzyk
bądź inny celebryta, których wartości moralne często bywają bardzo relatywne. Młodzie-
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żowa drużyna pożarnicza poprzez swoją działalność edukacyjno-wychowawczą pomaga
m.in. dzieciom wyzbyć się częstej postawy typu „co ja z tego będę miał”, uczy bezinteresownego podejmowania działań prospołecznych, umiejętności pracy w grupie, rozwija
sprawność fizyczną, a przede wszystkim kształtuje odpowiednią postawę moralną oraz
charakter. Każda OSP powinna mieć tę świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialność
i zarazem uczestniczy w procesie wychowania i kształtowania swoich następców w duchu
idei ochotniczego pożarnictwa. Tym samym zapisuje karty historii organizacji ochotniczego pożarnictwa, podtrzymując tradycję i przekazując ją następnym pokoleniom.
(...) Bardzo ważną rolę na etapie przygotowawczym członków MDP do roli „dorosłego
strażaka” odgrywają różnego rodzaju konkursy i zawody. Takim prestiżowym konkursem,
cieszącym się ogromną popularnością w środowisku strażackim, jest Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, organizowany corocznie począwszy
od 1977 r. na każdym szczeblu organizacyjnym Związku OSP. Organizatorami tego konkursu są ZG ZOSP RP wraz z Komendą Główną PSP, zaś głównym celem OTWP, poza
pogłębianiem i utrwalaniem wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, jest również wpajanie
i propagowanie zasad przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz
zachęcanie młodzieży do wstępowania w szeregi MDP. Również z myślą o najmłodszych,
ale nie tylko, Związek corocznie organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”, który zgodnie z zapisem regulaminu ma na celu: „(...) zainteresowanie
dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych”.

Od lewej: wiceprezes ZOW ZOSP RP Tadeusz Sieniawski, Tomasz Kotliński − wójt gminy Roźwienica,
Edward Szlichta i nadbryg. Andrzej Babiec − podkarpacki komendant wojewódzki PSP. 17 maja 2019 r.,
Roźwienica, pow. jarosławski. Podsumowanie eliminacji wojewódzkich OTWP

335

Edward Szlichta

(...) Organizowanie przez Związek OSP RP oraz liczne OSP obozów letniego wypoczynku dla strażackiej młodzieży to kolejny sukces w sferze działalności edukacyjnowychowawczej. W czasie pobytu na tego typu obozach, z programem szkoleniowo-sportowym, młodzież zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznego
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznaje się z regulaminem i uczy się musztry, zdobywa przewidziane procedurami uprawnienia, a przede wszystkim uczy się zasad dobrego współżycia społecznego.
Poza szkoleniem oczywiście równie istotny jest wypoczynek, w ramach którego uczestnicy poznają różne miejscowości na terenie kraju, a w ramach dwustronnych porozumień
o współpracy korzystają z zaproszeń i odwiedzają również ościenne kraje.
Niezwykle istotną rolę edukacyjno-wychowawczą na płaszczyźnie szeroko pojętej działalności OSP odgrywają muzea pożarnicze, izby pamięci, a także bogata twórczość kronikarska, monograficzna i publicystyczna. Już na początku XX w. w środowisku działaczy
polskiego pożarnictwa istniało przekonanie, że ofiarna i chlubna działalność strażaków,
zapisana na kartach dziejów naszej państwowości, stanowi szczególną wartość narodu i bezwzględnie musi na zawsze pozostać w świadomości społeczeństwa. Przekonanie to sprawiło,
iż strażacy rozpoczęli dokumentować zarówno swoją przeszłość, jak i teraźniejszość, gromadząc pamiątki oraz sprzęt pożarniczy, ukazując w ten sposób zmiany zachodzące na skutek
postępu technicznego. W wyniku tych działań zrodziła się idea organizowania placówek
muzealnych i izb tradycji, których łączna liczba obecnie wynosi około 1200.
Coraz większą popularnością i zainteresowaniem cieszy się działalność wychowawczo-edukacyjna prowadzona przez OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej, skierowana
do dzieci i młodzieży szkolnej. Niemalże w każdej szkole czy przedszkolu organizowane
są lekcje z udziałem strażaków, ale również grupy dzieci i uczniów wraz z nauczycielami w ramach zajęć na temat bezpieczeństwa bardzo często odwiedzają remizy strażackie
w swoich miejscowościach. Korzyści z tego typu współpracy uzyskują obie strony, dzieci
zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa i pracy strażaków, a straże pożarne nadzieję,
że może któreś z nich zasili kiedyś szeregi OSP. Obecnie w szeregach OSP na terenie całego kraju istnieje blisko 10 tys. drużyn młodzieżowych, które skupiają łącznie ponad 90 tys.
zarówno dziewcząt, jak i chłopców w wieku od 12 do 16 lat. To właśnie w nich druhowie
ochotnicy upatrują swoich następców, gwarantując tym samym ciągłość i trwałość własnej OSP i zarazem Związku OSP RP.
Działalność edukacyjna OSP adresowana jest do każdej grupy wiekowej. W raporcie
z badań OSP przeprowadzonych w 2016 r. czytamy m.in.: „Działaniami sytuującymi się
pomiędzy ratownictwem a działalnością społeczną są kursy ratownictwa, akcje i kampanie społeczne. Tego typu działalność edukacyjno-prewencyjną prowadzi 77% OSP.
Jest ona prowadzona w szkołach, na zebraniach wiejskich, podczas obchodów lokalnych
świąt. Edukacyjna oferta OSP jest więc skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych”.
W obecnym okresie pandemii strażacy ochotnicy czynnie uczestniczą w działaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Dowozili
żywność lub leki rodzinom objętym kwarantanną, roznosili mieszkańcom gmin maseczki, prowadzili działania dekontaminacyjne powierzchni miejsc publicznych.
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(...) Ważną funkcją OSP jest wsparcie – materialne bądź niematerialne – osób będących w potrzebie, na przykład poszkodowanych w wypadkach losowych, niepełnosprawnych, ubogich, chorych itp. Jednostki OSP w ramach działalności charytatywnej organizują m.in. pikniki i zjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, czy też współpracują
z gminnymi instytucjami pomocowymi. Jednostki OSP w lokalnych społecznościach pełnią funkcje aktywizujące oraz integracyjne. Często jednostki straży sprawiają, że mieszkańcy działają razem na rzecz wspólnego dobra. Młodym i starszym mieszkańcom oferują
możliwość zaangażowania się w pożyteczną działalność.
Ochotnicze straże pożarne mają stabilną i silną pozycję w lokalnych społecznościach.
Wynika to z wielu czynników. Jednym z nich jest zakorzenienie w środowisku, związane z ich wieloletnią tradycją, innym – dbałość o bezpieczeństwo lokalnych społeczności.
W większości przypadków OSP są uznawane za organizacje godne zaufania i stabilne.
Aktywność zrzeszeń OSP była i jest nadal postrzegana jako ważny czynnik aktywizujący
społeczności lokalne.
(...) Z badań nad OSP wynika między innymi, że „przynależność do straży jest wyróżnieniem i obowiązkiem społecznym, zostać strażakiem oznacza być uznanym za pełnoprawnego członka społeczności, to jak dawniej pasowanie na rycerza”. Z działalnością OSP
mieszkańcy wielu miejscowości łączą ważne wydarzenia z dziedziny kultury i gospodarki,
jak elektryfikacja wsi, budowa przystanków autobusowych, sklepu, zlewni mleka, remont
dróg, zasadzanie drzew itp., podobnie w dziedzinie kultury. W prowadzonych przez OSP
kronikach i księgach pamiątkowych są odnotowywane wydarzenia społeczne i gospodarcze, w których straż brała udział. Dla przykładu w kronice ZOG ZOSP RP w Skołyszynie
opisane są podejmowane przez strażaków inicjatywy dotyczące m.in. budowy wodociągu,
ośrodka zdrowia, gazyfikacji, budowy domów ludowych z remizami. W kronice możemy
przeczytać informacje o działających przy OSP zespołach teatralnych i kapelach ludowych. W świadomości mieszkańców wsi OSP nie tylko chronią przed żywiołami, ale też
pełnią rolę stabilizującą i integrującą ludzi różnych zawodów. Tak było od początku istnienia organizacji strażackich i tak jest obecnie. OSP jest autentyczną organizacją pomocową
lokalnych środowisk wiejskich i małych miast.
Ochotnicze straże pożarne zrzeszone są w Związku OSP RP, który jest ogólnopolskim,
samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, powołanym w celu reprezentowania ich interesów
oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek kontynuuje chlubne tradycje ruchu
strażackiego wyrażające się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu ojczyźnie.
Wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w OSP. Celem Związku jest
w szczególności: działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami; rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku (jednostek OSP) wobec organów administracji publicznej; działanie na rzecz ochrony środowiska; informowanie o występujących zagrożeniach
pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im; rozwijanie
i upowszechnianie działalności kulturalnej; rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu;
organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
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Cele te realizowane są poprzez: współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami; udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie
szkoleń; zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP; mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej; inicjowanie
i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP; prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie
pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych; przedstawianie organom administracji
publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie ze statutem Związku, ZOP Związku OSP RP w Jaśle koordynuje społeczną
działalność oddziałów gminnych ZOSP RP, w których zrzeszone są jednostki OSP działające na terenie pow. jasielskiego. Na terenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r., według
informacji zawartych w systemie OSP, działa: dziewięć oddziałów gminnych ZOSP RP,
Oddział Miejski Związku OSP RP, 98 jednostek OSP, w tym: 18 jednostek włączonych do
KSRG i jednostka wpisana przez wojewodę podkarpackiego do rejestru jednostek współdziałających z Państwowym Ratownictwem Medycznym. W szeregach OSP na terenie
pow. jasielskiego zrzeszonych jest ogółem 3993 członków, w tym 3545 członków zwyczajnych i 179 członków wspierających.
Funkcje ochotniczych straży pożarnych w lokalnej społeczności pow. jasielskiego
Tak jak w całym kraju, również w pow. jasielskim OSP to organizacje społeczne, których działalność daleko wykracza poza system bezpieczeństwa. Na terenie powiatu przy
jednostkach OSP swoją działalność rozwija: 28 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
zrzeszających 340 dziewcząt i chłopców; 11 kobiecych drużyn pożarniczych, zrzeszających
201 kobiet; dwa zespoły artystyczne i orkiestra. W OSP funkcjonuje siedem izb tradycji,
47 jednostek prowadzi swoje kroniki, a 67 jednostek posiada swój sztandar organizacyjny.
Zadania ZOSP RP i OSP w sferze pomocy społecznej i humanitarnej zostały nakreślone
zarówno w ich statutach, jak i aktach prawnych stanowiących podstawę ich działalności.
Niesienie wszelkiej pomocy potrzebującym, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej,
to drugi z głównych celów działalności strażaków ochotników obok działalności stricte
pożarniczo-ratowniczej. Niezwykle ważną i istotną funkcją OSP jest wspieranie osób poszkodowanych na skutek różnego rodzaju klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, chorych,
niepełnosprawnych, samotnych, ubogich, itp. Jak wynika z przeprowadzonych badań,
działania w tym zakresie prowadzi 21% organizacji OSP.
Wspaniałym przykładem niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, a zarazem wrażliwości i jedności współdziałania służb ratowniczych, którym się posłużę dla
zobrazowania tej działalności OSP, jest tzw. Nocna Jazda Ratowników. Akcja zapoczątkowana przez druhów OSP Dobieszyn (pow. krośnieński), którzy postanowili pomóc w leczeniu małej Hani. Wydarzenie to odbyło się 12 marca 2016 r. na rafineryjnym parkingu
w Jedliczu i przyciągnęło 117 zastępów straży pożarnej, służb ratowniczych oraz setki
mieszkańców z terenu woj. podkarpackiego. Jak podaje redakcja portalu „Krosno112”,
która rozpropagowała apel wśród służb ratowniczych i społeczeństwa, informację o chorej
Hani przekazali naczelnik OSP Dobieszyn oraz sołtys tejże miejscowości i to wtedy wła-
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śnie zrodziła się myśl zorganizowania zlotu kilku jednostek OSP, w celu zebrania finansów
na kosztowne leczenie kilkunastomiesięcznej dziewczynki. Z chwilą zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu, na stronie internetowej portalu ruszyła lawina zgłoszeń z jednostek: OSP, PSP, Policji, GOPR, WOPR, pogotowia ratunkowego, ratowników z Malty,
Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN Południe, załogi Cellfast Balloon Team czy pomocy
drogowej. Do akcji włączył się również portal „Jasło112”, dzięki czemu akcja objęła swym
zasięgiem kilka powiatów sąsiednich: krośnieński, jasielski, strzyżowski, dębicki, brzozowski i sanocki.
Komendant miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korc nie ukrywał, że to jedna z największych koncentracji służb ratowniczych i strażaków ochotników w historii naszego regionu.
Po pokazach ratownictwa rozświetlona kolumna 117 pojazdów ratowniczych wyruszyła w trasę przez drogi gminy Jedlicze. Po oficjalnym zakończeniu akcji delegacja trzech jednostek: OSP
Dobieszyn, OSP Krosno-Białobrzegi i OSP Świerzowa Polska udała się do rodzinnego domu
dziewczynki, aby przekazać jej rodzicom datki w kwocie 20 954 zł zebrane do puszek podczas
Nocnej Jazdy Ratowników. Akcja ta dała początek kolejnym i stała się niezwykle skuteczną
formą wsparcia dla osób chorych i potrzebujących pomocy.
Przeprowadzono jeszcze trzy takie akcje. Strażacy gotowość do niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi mają we krwi. Dowody na potwierdzenie tak postawionej tezy
dają za każdym razem, kiedy biorą udział w akcjach ratowniczych. Pomni słów składanej
przysięgi, nie szczędzą sił w ratowaniu ludzkiego życia oraz mienia. W przypadku wielu
z nich jednak obowiązki związane z wypełnianiem zadań strażaka ochotnika nie kończą
się z chwilą powrotu z akcji ratowniczej. Doskonałym przykładem takiej postawy są strażacy z OSP w Zimnej Wodzie, OSP Jasło-Hankówka, którzy włączyli się w ogólnopolską
akcję „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka”. Akcję tę w 2016 r. zainicjowało Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Strażacy
Wspólnie przeciw Białaczce”. Do grona organizacji, zrzeszającej w całej Polsce strażaków
ochotników, strażaków PSP, strażaków Wojskowej Straży Pożarniczej oraz osoby cywilne,
przyłączyli się również strażacy ochotnicy z terenu Podkarpacia, a wśród nich Marcin
Dziedzic z OSP Zimna Woda, Kamil Sajdak z OSP Jasło-Hankówka oraz Kinga Ruchlewicz z OSP Turze Pole. Cała trójka podjęła się roli koordynatorów zbiórki, której celem
było przygotowanie paczek dla pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W czasie niespełna dwóch miesięcy udało się zgromadzić pokaźną liczbę prezentów. Obok choroby
i cierpienia, które dotykają dzieci, nie sposób przejść obojętnie.
(...) Zakres działalności społeczno-humanitarnej OSP jest znacznie szerszy i wszystkich przykładów w tym miejscu nie sposób przytoczyć. Jak głosi strażackie zawołanie
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, strażacy ochotnicy są wszędzie tam, gdzie ludzie
tego ratunku potrzebują (...). Na podstawie dokonanych badań i analiz możliwe jest sformułowanie kilku istotnych wniosków. Skuteczna ochrona społeczeństwa przed wszelkimi
typami zagrożeń możliwa jest jedynie przy współpracy ogółu podmiotów realizujących
zadania z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Niebezpieczeństwo wystąpienia na danym
obszarze sytuacji kryzysowej niejako wymusza na podmiotach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podjęcia działań służących przejęciu kontroli nad zaistniałym
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lub nadchodzącym zjawiskiem. Podwaliny systemu, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, tworzone są już na najniższych szczeblach administracji. Jednym
z nich jest poziom gminy. To właśnie na tym poziomie w pierwszej kolejności realizowane
są działania w sytuacji wystąpienia kryzysu. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie
kryzysowe na szczeblu gminy jest wójt, który jako pierwszy podejmuje działania zapobiegające zagrożeniom i ograniczające ich skutki, tworzy odpowiednie procedury oraz
gromadzi niezbędne siły i środki.
Wśród organizacji pozarządowych szczególną rolę spełniają OSP. W wielu przypadkach
potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizowane są przez OSP, zwłaszcza te
włączone do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Prowadzenie działań ratowniczych
pokazuje, że w wielu przypadkach bez udziału strażaków ochotników PSP nie jest w stanie
sama prowadzić działań ratowniczych. Ochotnicze straże pożarne są najstarszą, najliczniejszą i najrównomierniej rozłożoną organizacjią społeczną działającą w Polsce. W mojej ocenie
poza wyżej wymienionymi OSP wnosi dzisiaj w sferę społeczną takie wartości, jak: braterstwo,
szczególne zainteresowanie i działalność na rzecz dobra społeczeństwa, autentyczność zaangażowania, upowszechnianie wartości i postaw obywatelskich, bezinteresowną pomoc i zainteresowanie sprawami potrzebujących obywateli, a także poczucie odpowiedzialności za ich dobro.
Uważam, że OSP, poza pełnieniem bardzo istotnej funkcji w systemie bezpieczeństwa lokalnego, budują sieci wzajemnych relacji społecznych, a także społecznego zaufania. „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”, to zawołanie wypisane na sztandarach strażackich, jest
także wyryte głęboko w sercach strażaków ochotników i od chwili narodzin ochotniczego
ruchu pożarniczego przyświeca im na każdym kroku bezinteresownego niesienia pomocy
potrzebującym. Hasło to realizowane jest dosłownie w każdym wymiarze szeroko pojętej
działalności strażaków ochotników, poczynając od działalności stricte ratowniczej poprzez
społeczno-humanitarną, kulturalną, religijną, patriotyczną, edukacyjno-wychowawczą
aż po wszelkie najmniejsze formy działalności na niwie życia społecznego. To niezwykle
szerokie spektrum działalności oraz dobrowolne i bezinteresowne podejmowanie działań
na rzecz dobra bliźniego dowodzi i w całej rozciągłości potwierdza, że pełnione przez OSP
liczne funkcje społeczne mają ogromne znaczenie i są obecne w każdym wymiarze życia codziennego społeczności lokalnych. Niestety bywa często tak, że są one niedostrzegane i pomijane – być może są uznawane za coś oczywistego i naturalnego. Mam nadzieję, że moja
praca pozwoli spojrzeć na ochotnicze straże pożarne z innej perspektywy.
Mgr Dariusz Bożek − prezydent Tarnobrzega od 2018 r., przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg 2015-2018, absolwent
Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
(...) Na terenie miasta Tarnobrzega, pomimo że swoją siedzibę ma tu Komenda Miejska PSP wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą, funkcjonuje osiem jednostek OSP, z których trzy
włączone są do KSRG. Gwoli wyjaśnienia OSP funkcjonują na
tzw. osiedlach wiejskich naszego miasta.
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Tarnobrzeski samorząd nigdy nie brał pod uwagę wygaszania czy łączenia jakiejkolwiek ze swych OSP. Strażacy skupieni w OSP to olbrzymi potencjał sprzętowy, ale co
ważniejsze – ludzki, ponieważ zrzeszają blisko 600 strażaków. Ze strony gminy corocznie
desygnowane są środki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek. Są to koszty około
400 tys. zł, co stanowi 0,1% całego budżetu Tarnobrzega. Każda z jednostek ma swoje
miejsce działania, wraz z siedzibą, sprzętem i wyposażeniem. Strażacy działający w jednostkach niewłączonych do KSRG stanowią ogromny potencjał i wsparcie dla samorządu,
w szczególności widoczne jest to przy zagrożeniach na dużą skalę, jak powódź, podtopienia, wichury czy chociażby obecna pandemia. Jednostki będące w KSRG to pierwszy rzut
przy działaniach ratowniczych. Pozostałe jednostki stanowią uzupełnienie tych działań,
czy też działania pomocnicze.
Nie wyobrażam sobie, co jako samorząd moglibyśmy zrobić przy większych zdarzeniach bez jednostek OSP, zarówno tych będących w systemie, jak i poza nim. Każda z jednostek OSP jest odpowiednio wyposażona na każdy z możliwych kataklizmów, co ważne,
druhowie znają swoje osiedla bardzo dobrze i do perfekcji opanowali miejsca strategiczne,
z których może przyjść zagrożenie. Opracowali też procedury na wypadek zagrożenia.
Koszt funkcjonowania OSP nie jest duży w porównaniu do zadań, jakie druhowie realizują dla miasta i jego mieszkańców. Strażnice OSP służą nie tylko strażakom, ale i mieszkańcom osiedli – stanowią miejsce spotkań mieszkańców czy lokalnych grup i stowarzyszeń.
Poziom finansowania rozkłada się między jednostkami OSP w zależności od włączenia
do KSRG: jednostki z systemu to około 60% budżetu ochrony ppoż., zaś małe jednostki
będące poza systemem pozostałe 40%.
Warto podkreślić fakt, że strażacy, jako gospodarze strażnic i terenów, na których
się znajdują, troszczą się o stan tych obiektów na co dzień, co sprawia, że są zadbane
i estetyczne cały rok. Jestem przekonany, że nie znajdziemy w Tarnobrzegu mieszkańca, który byłby przeciwny funkcjonowaniu i wspieraniu OSP, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę, że to oni w potrzebie udzielali pomocy albo będą jej udzielać, jeśli zajdzie
taka potrzeba. Dla samorządu wielką siłą i deską ratunku w wyniku zagrożenia są strażacy OSP. Warto również podkreślić inną działalność OSP, poza ratowniczo-gaśniczą.
Strażacy pielęgnują historię swojej miejscowości, chociażby ze względu na fakt, że większość z OSP działa ponad 100 lat. Druhowie budują lokalną tożsamość – tę patriotyczną,
towarzyską, ale i religijną. Wspierają stowarzyszenia, parafie, kluby sportowe i wędkarskie, współdziałają ze szkołami i przedszkolami, dzięki czemu dodatkowo integrują środowisko. Członkowie OSP dbają o kulturę fizyczną młodego pokolenia, w szczególności trenując młodzieżowe drużyny pożarnicze, jak również poprzez organizowanie wypoczynku
dla dzieci. Strażacy prowadzą działania prewencyjne, kształtując pozytywne postawy i zachowania na wypadek zagrożenia. Uczą, jak się zachować, czy też jak udzielić pierwszej
pomocy. Druhowie OSP to ogromny potencjał wsparcia dla miasta Tarnobrzega. Mamy
świadomość ich ofiarnej służby, dlatego zrobimy wszystko, aby efektywnie wspierać dalszy
rozwój działalności OSP w naszym mieście.
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Dh. mgr Aneta Surowiec − prezes OSP Tarnobrzeg os. Zakrzów, woj. podkarpackie, pedagog, absolwentka Akademii
Pedagogicznej w Kielcach. W 2020 r. rozpoczęty przewód
doktorski z muzykologii na Wydziale Etnografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
(...) Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu os. Zakrzów to jednostka z ponad 90-letnią tradycją. Mimo iż jesteśmy jednostką spoza KSRG, nasza działalność ma bardzo
szeroki zakres. Prowadzimy działalność ratowniczą, kulturalną, społeczną i dydaktyczną.
Amplituda działalności ratowniczo-gaśniczej jest bardzo zróżnicowana, co wynika
z faktu, iż jednostki OSP w pewnym sensie działają tak jak wojsko. Pełna mobilizacja
i praca wynikają z zaistniałych zdarzeń i zapotrzebowania na naszą pomoc. Są lata, kiedy
jesteśmy wzywani zaledwie trzy, cztery razy do działań ratowniczo-gaśniczych, ale jest
i tak, co wynika ze statystyk naszej gminy, że tych wyjazdów jest około 40-50 rocznie
i wynikają z różnorodności zdarzeń, takich jak chociażby wichury i połamane drzewa,
które trzeba usunąć z dróg, dachów, ogrodów. Zdarzają się lokalne podtopienia, czy też
zalane piwnice, mieszkania. Na te wszystkie potrzeby odpowiadamy, bo często jest tak, że
zawodowcom czy jednostkom OSP z KSRG nie starcza rąk do pracy.
Przytoczę tu przykład 2010 r. i powodzi, która dotknęła mieszkańców naszego miasta.
Nasza jednostka przez ponad dwa miesiące działała przez 24 godz. na dobę. Wszyscy członkowie OSP pełnili dyżury, starsi i młodzież pomagali w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
Życie wielu członków OSP toczyło się wtedy w remizie. Zdarzało się tak, iż niektórzy z nas
przez kilka dni nie wracali w ogóle do domu, choć dzieliło ich od niego zaledwie kilkaset
metrów. Wszystko to wynikało z chęci niesienia pomocy − bezinteresownej, pomimo faktu,
że dzięki tej pracy w efekcie otrzymaliśmy tak upragniony strażacki samochód...
Odniosę się również do istniejącej sytuacji pandemicznej. Od marca bieżącego roku nasi
ochotnicy biorą udział w wielu akcjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa. We współpracy z MOPR rozwozimy posiłki, robimy zakupy, dostarczamy środki
ochrony do mieszkań, dezynfekujemy budynki użyteczności publicznej, szkoły, kościoły, ośrodki kultury itp. Mimo iż, tak jak wspomniałam, nie jesteśmy jednostką znajdującą
się w KSRG, wielopłaszczyznowość naszych działań wynika z chęci pomocy i otwartości
na krzywdę drugiego człowieka, ale także z odpowiedniego wykształcenia, przeszkolenia
i umiejętności z zakresu wielu dziedzin nauki zdobytych w naszym prywatnym życiu.
Nasza jednostka już od 15 lat może poszczycić się działalnością zespołu wokalnego
oraz chóru. Zespół wokalny tworzą dziewczęta z MDP, natomiast chór stanowi 25-osobowa grupa druhen i druhów. Najważniejszą ideą chóru jest łączenie pokoleń. Dzięki tej idei
angażujemy w życie kulturalne seniorów i młodzież z środowiska lokalnego. Nasza działalność dostrzegana jest nie tylko na terenie naszego miasta, ale też gminy, województwa
i kraju. Swoimi koncertami uświetniamy wiele uroczystości państwowych i kościelnych oraz
imprez kulturalno- rozrywkowych. Bierzemy udział w przeglądach, festiwalach i koncertach.
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Nasze znaczące sukcesy to występ na ogólnopolskim festiwalu chórów przy Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu oraz koncert z okazji dnia
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, w Kaplicy Matki Bożej w Częstochowie.
Organizujemy ponadto koncerty patriotyczne, kolędowe oraz folklorystyczne, związane z popularyzacją muzyki ludowej. Naszą działalność kulturalną finansujemy z własnych środków, a więc na przykład ze składek członkowskich, ze środków pozyskanych od
sponsorów, sympatyków, władz samorządowych. Znaczący wkład w naszą działalność ma
kapelan strażacki ks. Jan Kaszewicz, który pełni jednocześni funkcję kapelana miejskiego.
Dzięki owocnej współpracy i jego życzliwości możemy odbywać próby w pomieszczeniach należących do parafii, a dzięki wsparciu finansowemu wyjeżdżać na koncerty oraz
warsztaty.
Najistotniejsza w działaniach kulturalnych OSP jest motywacja dbania o lokalną historię i tradycję. Jedną z takich tradycji, którą kultywujemy, jest służba przy Grobie Pańskim
podczas świąt Wielkiej Nocy. Dbając o historię Polski i historię społeczności lokalnej,
podejmujemy wiele inicjatyw, takich jak m.in.: posadzenie dębu pamięci z okazji setnej
rocznicy urodzin Jana Pawła II, odsłonięcie tablicy upamiętniającej lokalnych bohaterów
II wojny światowej, ufundowanie tablicy upamiętniającej setną rocznicę cudu nas Wisłą,
sprawowanie opieki nad kaplicą Królowej Korony Polskiej pochodzącą z 1911 r.
W obszarze działalności dydaktyczno-wychowawczej prym wiodą MDP, ale nie tylko.
Członkowie MDP uczestniczą w szkoleniach z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, ruchu drogowego oraz ratownictwa wodnego. Ponadto prowadzimy
działalność prewencyjną w szkołach znajdujących się na terenie naszego miasta. Dla szkół
organizujemy tzw. dni otwarte remizy, udostępniamy zaplecze socjalne na ogniska i imprezy integracyjne. Od 8 lat we współpracy z parafią organizujemy pikniki rodzinne pod
hasłem „Wakacje z Bogiem”, na których przeprowadzamy konkursy z zakresu wiedzy pożarniczej oraz zawody sportowe. Nasza jednostka jest także organizatorem letnich obozów
szkoleniowo-wypoczynkowych dla członków MDP z całego miasta, w których rokrocznie
bierze udział około 100 uczestników.
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Zakończenie
Reformowanie zza biurka naszej działalności na rzecz społeczności lokalnej, w tym
bezpieczeństwa, z pewnością nie przyniesie nikomu nic dobrego. Nieprzemyślane działania prawno-organizacyjne mogą spowodować jedynie pogłębianie i tak trudnej obecnie
sytuacji OSP i Związku. Dlatego tak łatwo nie zrezygnujemy z naszych wypracowanych do
tej pory i sprawdzonych form działalności, które znajdują pełną akceptację naszej lokalnej
społeczności, jak również władz samorządowych, nie tylko szczebla gminno-powiatowego, ale również i wojewódzkiego.
Władzom Związku OSP RP należą się natomiast słowa uznania za wielokierunkową pracę na rzecz rozwoju OSP, za tworzone programy działania mające istotny wpływ
na integrację środowiska pożarniczego. Umożliwiają one spełnianie się w OSP zarówno
osobom starszym – naszym weteranom społecznej służby pożarniczej, na przykład poprzez śpiew w chórze strażackim, jak i tym młodszym – w działalności ratowniczej czy też
w różnego rodzaju formach działalności społeczno-wychowawczej.
Edward Szlichta jest dyrektorem ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, członkiem Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP, członkiem Komisji ds. Działalności Organizacyjnej
ZG ZOSP RP.
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Umocnić Związek
Wiesław Chmielewski
Patrząc z perspektywy liczącej ponad pół wieku społecznej działalności strażackiej,
przedkładam swoje propozycje, które mogą się przydać w opracowywaniu strategii Florian 2050. Wysoko cenię sobie zwłaszcza doświadczenia z okresu strażackiej działalności
do 1975 r., kiedy to, jak oceniam z perspektywy minionych lat, konstrukcja ochotniczego
pożarnictwa była najbardziej sprawna i wydajna. W następnych latach po tej dacie, związanej z przeprowadzonymi wtedy reformami administracyjno-gospodarczymi, a zwłaszcza likwidacją powiatów, dało się zauważyć narastanie problemów wokół ochotniczego
pożarnictwa. Dzisiaj, zwłaszcza od początku XXI w., jesteśmy świadkami niebywałego
postępu cywilizacyjnego również w strażach pożarnych, ale także niespodziewanych zagrożeń. Obecny rok przyniósł ze sobą wiele nowych nadzwyczajnych problemów dotykających strażackiej działalności i wymagających od władz strażackich zajęcia się nimi,
wypracowania stanowisk, a także wykorzystania nadarzających się okazji. Jesteśmy na
pograniczu pewnych spraw otwierających nowe możliwości, jak na przykład rosnący
udział państwa w finansowaniu OSP, zbliżająca się kampania sprawozdawczo-wyborcza
czy 100-lecie Związku. W ostatnich latach osiągnięte zostały pewne punkty szczytowe,
w tym znaczące nasycenie sprzętem pożarniczym w OSP. I o ile Florian 2050 jest projektem na 30 lat, o tyle w obliczu obecnej sytuacji pewne tematy wymagają uwagi już teraz.
Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy osiągnąć większe skoncentrowanie i konsolidację
ochotniczego pożarnictwa, pozwalające na sprawniejsze sterowanie nim.
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Schemat 1. Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania OSP
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1. Zmiany są konieczne
W pierwszej kolejności uwagi wymagają rozwiązania strukturalne w samym Związku OSP RP. Podobnie jak cały system państwowy, ochotnicze straże pożarne zderzyły
się z groźnymi skutkami pandemii, stawiającymi nowe wymagania w zakresie szkolenia,
wyposażenia i procedur działania. W tym roku napłynęło do OSP sporo nowego sprzętu, choć jednocześnie nasuwa się pytanie: czy trafia tam, gdzie powinien? Niewątpliwie
potrzebne jest uporządkowanie tych działań w przyszłości. W działalności OSP narasta
problem z czynnikiem ludzkim, pojawiają się wątpliwości, czy sprzęt wysokiej klasy będzie miał kto obsłużyć w przyszłości. Na poziomie gminy, powiatu i województwa praktycznie zanikła klasa działaczy, co przekłada się na zanikanie pracy społeczno-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i członkami straży. Grupa działaczy sprawnie funkcjonuje
jeszcze wokół biura Zarządu Głównego ZOSP RP tylko dlatego, że ma duże doświadczenie
w organizowaniu wielu imprez centralnych, które angażowały ludzi kultury, dziennikarzy, historyków, muzealników, profesorów, muzyków i sportowców. Tam, gdzie coś się
robi, nie tylko widać efekty, ale i rodzą się działacze. Tymczasem w terenie z imprezami statutowymi jest bardzo skromnie, a kontakty i wyjazdy robocze do niższego szczebla
oddziałów i jednostek OSP są sporadyczne. Tak aktywni kiedyś komendanci gminni to
dzisiaj zazwyczaj osoby zatrudnione na etatach gmin, ale przeważnie jako kierowcy OSP
albo pracownicy biurowi w urzędach gmin, czyli nie wykonujący zadań, do których zostali powołani. Najwyższa Izba Kontroli, oceniając w 2019 r. sposób finansowania OSP
w gminach i ich udział w zdarzeniach, stwierdza, że finansowane są także OSP nie biorące udziału w akcjach ratowniczych, że występują przypadki uczestniczenia w działaniach
strażaków bez uprawnień, a w połowie kontrolowanych gmin nie ma informacji na temat
liczby strażaków upoważnionych do udziału w nich. Od roku mamy nowego komendanta
głównego PSP i po dotychczasowych deklaracjach z jego strony widać pozytywne nastawienie do społecznej służby. Ale tu trzeba przejść do konkretów, bo są sprawy do wspólnego załatwienia przy pomocy PSP, zarówno na rzecz Związku, jak i ochotniczych straży
pożarnych.
Obecny tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma trzykrotnie większą objętość
od pierwotnego, z 1991 r. Charakterystyczne jest to, że zdecydowana większość dodanych
zapisów dotyczy spraw zawodowych, nie znajdziemy odniesienia do wielu realnych kwestii dotyczących strażactwa ochotniczego. Pożądane byłoby zdynamizowanie działalności
legislacyjnej biura ZG ZOSP RP oraz udoskonalenie metodyki tworzenia prawa poprzez
przesunięcie tego zadania z komisji problemowych na fachowych pracowników biura ZG.
Uczestnicząc wiele lat w pracach komisji ZG nad różnymi projektami aktów prawnych,
miałem okazję zaobserwować, że zazwyczaj aktywne były dwie, trzy osoby przy kilkunastoosobowej frekwencji, a ostateczny kształt dokumentowi w końcu i tak nadawał radca
prawny. To Biuro powinno zbierać informacje, także od komisji i działaczy, w tym monitorować orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych i orzeczenia sądów w sprawach
OSP, stawiających niejednokrotnie społeczną działalność w trudniejszej sytuacji.
Przykładem z ostatniego okresu jest orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej z Gdańska, która uznała, że nie ma podstaw prawnych do zatrudniania kierowców
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i konserwatorów dla OSP przy urzędzie gminy. Z uwagi na postęp cywilizacyjny i złożoność procesów społecznych projekty powinny być wypracowane przez fachowca w biurze
ZG, ewentualnie dobrze jest korzystać ze społecznych specjalistów w danej dziedzinie.
Ważniejsze projekty powinny być poddawane szerokiej konsultacji w środowisku strażackim. Dla oceny realności projektu, zwłaszcza z zakresu materii ustawowej i szans na
jego zrealizowanie, dobrze jest mieć stały kontakt z zapleczem legislacyjnym PSP, MSWiA,
rządu, a także Poselskim Zespołem Strażaków.
Wprowadzenie strategii Florian 2050 zależy tylko od Związku i on powinien w pierwszej kolejności zadbać o swoje umocnienie. Dlatego należałoby zastanowić się nad skutecznością obecnych form organizacyjnych samego Związku, jak i zweryfikować relacje
strukturalne między nim i ochotniczymi strażami a organami władzy państwowej i samorządami. Warte rozważenia jest przeniesienie do państwowych aktów prawnych pewnych regulacji z zapisów w uchwałach związkowych, a także z decyzji wójtów, z uwagi
na powszechność i podobieństwo wybranych sytuacji w skali całego kraju. Na przykład
w przeszłości ryczałty dla komendantów gminnych ustalane były przepisami państwowymi jednolitymi w całym kraju, limitowała je tylko liczba OSP na terenie danej gminy.
Zwiększyć efektywność struktur związkowych
Związek jest wartością dla całego polskiego pożarnictwa. Pierwszy raz dostrzeżono
to w 1956 r., gdy strażactwo zawodowe i społeczne schodziło coraz bardziej na margines życia publicznego. Dlatego w tamtym czasie rozpoczęto proces jego reaktywacji poprzez zbudowanie zaplecza społecznego. W czym tkwi ważność i siła Związku? Sądzę,
że we wpływowych w danych środowiskach i instytucjach ludziach (choć właściwie tak
było w przeszłości), którzy działając w swych oddziałach, realnie wspierają OSP. Pięknie
zadziałało to na progu transformacji w 1991 r., kiedy tylko dzięki posłom – strażackim
działaczom przeszły w Sejmie ustawy pożarnicze, a zwłaszcza ustawa o Państwowej Straży
Pożarnej, której ówczesny rząd był przeciwny. Według mnie we władzach naczelnych i oddziałach Związku przeważnie nie ma przedstawicieli władz i znaczących osób z lokalnych
środowisk, niewielu zostało fachowców – strażaków zawodowych. Dzisiaj w Sejmie stawianie spraw ochotniczego pożarnictwa też nie jest proste, gdyż zostało w nim co najwyżej kilku praktykujących działaczy strażackich. Jedną z form naprawy tej sytuacji jest istotna nowelizacja statutu ZOSP i sfinalizowanie tych prac na Zjeździe Krajowym w 2022 r.
Nowelizacja stanowi oddzielny poważny temat, prace nad nim powinny rozpocząć się
już teraz. Okazją jest nadchodząca kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP i Związku.
Najogólniej mówiąc, zadaniem działaczy strażackich, w szczególności członków zarządów, jest nauczanie pracy społecznej w szeregach OSP, tworzenie pozytywnego klimatu
wokół ochotniczego pożarnictwa, zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących funkcjonowania OSP. Przez 30 lat ukształtował się w Związku system, w którym
sprawy w zdecydowanej większości załatwiane są między biurem ZG ZOSP RP a ochotniczymi strażami pożarnymi, bez udziału pośrednich szczebli Związku. Tak właśnie jest ze
sprawozdawczością z OSP (raport), konkursem na najlepszą MDP, ogólnopolskim konkursem Floriany i wieloma innymi tego typu działaniami, z wyjątkiem dwóch: zawodów
i OTWP. Taki stan powoduje, że w działalność związkową nie są angażowani członkowie
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pośrednich oddziałów terenowych i oddziały te stopniowo zamierają, zwłaszcza powiatowe. Osobiście znam zarządy, które już od lat nie odbywają posiedzeń. Klasa działaczy
rozwija się tylko wtedy, kiedy stawiane są im konkretne zadania do realizacji, są włączani w organizowane imprezy, akcje, bo tylko poprzez praktyczne uczestnictwo kształtują
się charaktery i wyrastają nowi aktywiści. Dlatego też wszelkie konkursy, akcje czy prace
sprawozdawcze powinny przepływać od góry do dołu, czyli kolejno przez wszystkie szczeble organizacyjne Związku.
I jeszcze jedna ważna dla działaczy rzecz: każdy oddział Związku powinien koniecznie
dysponować zapleczem techniczno-profesjonalnym, czyli pomieszczeniem z wyposażeniem, gdzie można się spotykać, środkami łączności i transportu oraz osobami, które
fachowo przygotują materiały do działalności społecznej. W szeregach strażackich trzeba
cały czas jej się uczyć, czyli jeździć do OSP, a przynajmniej kontaktować się zdalnie – i to
jest podstawowe zadanie działaczy z oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich
Związku. Metod nauczania pracy społecznej jest wiele. Podstawa to kontakt i rozmowa,
pytania się o przestrzeganie statutu, regulaminów, o stan realizacji uchwały zjazdowej itp.
Ale ważny jest także kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną, przez inne media społecznościowe, co nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w dobie pandemii. Wbrew
pozorom na takie spotkania jest w terenie duże zapotrzebowanie, bo dzisiaj mało kto tam
dociera (z wyjątkiem sezonów wyborczych). Jeżeli tu i tam w OSP pojawiają się problemy,
a jest ich niemało, to zasadniczym powodem jest to, że na czas nie dotarli tam działacze.
Po prostu działaczom trzeba stawiać zadania i pytać się, co zrobili. Nadchodząca kampania sprawozdawczo-wyborcza będzie okazją do wykazania się aktywnością.
2. Filary OSP
Po transformacji ustrojowej w 1989 r. ochotnicze straże pożarne swoje funkcjonowanie opierają w ogólnych zarysach na trzech filarach: Związku – sprawy statutowo-organizacyjne, gminie – fundusze na wyposażenie i działalność, PSP – wyszkolenie i kierowanie
ratownictwem. Postęp cywilizacyjny i organizacja państwa posunęły się na tyle do przodu,
że w obsłudze OSP także oczekiwana jest specjalizacja i profesjonalizm na coraz wyższym
poziomie. Jaka w tym układzie powinna być rola Związku? Dwojaka. Po pierwsze Związek
powinien zajmować się kierowaniem tylko sprawami statutowo-organizacyjnymi w OSP,
pozostawiając finansowanie, szkolenie, wyposażanie w sprzęt pozostałym filarom. Inaczej mówiąc, powinien zajmować się człowiekiem w OSP, wręcz spełniać rolę związku
zawodowego, bo przecież ochotnicze pożarnictwo zatrudnia nie mniej zawodowych pracowników (kierowców, konserwatorów, komendantów gminnych) niż PSP. Ktoś powinien
zainteresować się tym, jak przestrzegane są prawa pracownicze kilkunastu tysięcy pracowników OSP, zatrudnionych przez gminy. Po drugie, reprezentując interesy OSP, Związek obok realizowania zadania własnego powinien oceniać, jak realizowane są zadania
na rzecz OSP przez pozostałe filary. Jednak tu niezbędne są sprawne struktury, poparcie
władz i udział podmiotów współdziałających, a do tego z kolei – zasiadanie we władzach
wszystkich oddziałów Związku (zarządach, prezydiach) przedstawicieli wymienionych
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filarów i innych instytucji wpierających oraz współpracujących z pożarnictwem...
Tak było kiedyś. To na forum Związku, gdzie zapadały ostateczne decyzje, spotykały się
najważniejsze w pożarnictwie osoby.
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Finansowanie OSP
Do OSP płyną pieniądze na działalność z kilku kierunków i praktycznie im bardziej
operatywny zarząd OSP, tym więcej zdobywa wyposażenia. Nasuwa się przy tym jednak
pytanie: czy pieniądze te są sensownie wykorzystywane, zgodnie z potrzebami operacyjnego zabezpieczenia terenu? Czasem mam tu wątpliwości. Z kontroli NIK przeprowadzonych w 2019 r. wynika między innymi taka sugestia, że straże nie uczestniczące
w zdarzeniach nie powinny otrzymywać publicznych pieniędzy. Reakcją idącą w tym
kierunku jest jeden z referatów wygłoszonych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
9 października 2020 r. w Elblągu przez dr. Dariusza Kałę pt. „Udoskonalanie zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa w gminie poprzez scalanie ochotniczych straży
pożarnych”. Pomysł raczej kontrowersyjny... Można nad takimi głosami dyskutować, zgadzać się z nimi lub je krytykować, ale dla dobra ruchu strażackiego Związek powinien
analizować te sprawy i je prezentować w wyważonej formie, aby zapobiec deformowaniu się obrazu społecznej służby. Nie oczekiwać zaś, że zrobi to ktoś inny, tym bardziej,
że w terenie na poziomie gmin w miarę obejmowania funkcji urzędowych przez młode
pokolenie decydentów na ogół niedoświadczonych w pracy społecznej, zanika korzystny
klimat dla społeczników, w tym dla OSP. Trzeba się zgodzić z tym, że nie jest ekonomicznie uzasadnione finansowanie wszystkich OSP w jednakowym stopniu. Muszą być OSP
bardzo dobrze wyposażone, ale rację bytu mają także straże skromnie doposażone, bo
jak zapalą się lasy czy nastaną powodzie lub huragan, to wtedy liczy się każdy człowiek.
Ludzi pomocnych drugiemu człowiekowi nigdy nie jest za dużo. Tym bardziej że po roku
1989 większość organizacji społecznych w Polsce padła, zwłaszcza na wsi i dlatego OSP
stała ostatnim stowarzyszeniem będącym ostoją kształtowania społecznych postaw i integracji środowiska. Tego nie wolno zaprzepaścić.
Warto zauważyć, że OSP nie biorąca udziału w zdarzeniach, ale działająca tylko na
odcinku prewencji i kulturalno-wychowawczym, nie musi być finansowana z paragrafów
na zapewnienie gotowości bojowej, ale z pieniędzy przeznaczonych w gminie na kulturę.
Aby racjonalnie wydawać pieniądze na OSP, powinny zostać wypracowane stałe rozwiązania systemowe. W Komendzie Głównej PSP zrobiono w tym zakresie pierwszy krok
w 2016 r., tworząc dokument „Metodyka budowania planu sieci jednostek ochotniczych
straży pożarnych przewidzianych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Jest to punkt wyjścia do dalszych prac legislacyjnych. W ramach działań systemowych rozważyć można zastosowanie między innymi następujących rozwiązań. Po pierwsze należałoby wprowadzić kategoryzację jednostek OSP na kilka typów w zależności od
ich znaczenia operacyjnego wyposażenia i zasobów ludzkich w danej miejscowości, bo
obecny podział na OSP w KSRG i poza nim, nie jest precyzyjny. Po drugie, podstawą
planowego finansowania OSP w zakresie operacyjnym powinny być „gminne plany sieci
OSP” przyjmowane przez rady gmin i projekty przygotowywane przez zarząd gminny
Związku, komendanta powiatowego PSP i wójta. Program taki określałby docelowo typy
OSP, rozmieszczenie i rodzaje podstawowego sprzętu pożarniczego, etaty pracownicze
w OSP, wielkości liczbowe ratowników, zadania inwestycyjne. Byłby to dokument pomocny w staraniach finansowych OSP oraz sterujący efektywnym wykorzystywaniu przydzielonych środków a jednocześnie stawiałby konkretne zadania przed zarządami OSP.
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Jeżeli będą pojawiać się kolejne pieniądze, z góry byłoby wiadomo, do jakich jednostek
powinny trafić i na jaki sprzęt powinny zostać wydane. Aby planowanie miało moc obowiązującą, zarówno podział OSP na kategorie, jak i zobowiązanie gmin do opracowywania „planów sieci OSP” powinno mieć umocowanie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. W przeszłości podobne rozwiązania były już stosowane.
Pion wykonawczy Związku
Można przypuszczać, że istotny udział we wprowadzeniu w życie strategii Florian
2050 obok biura ZG ZOSP RP będą miały związkowe struktury wykonawcze na poziomie województwa, powiatu i gminy. Aby uzyskać skuteczność, wymagane będzie przestawienie profilu działalności na nowy kierunek, ponieważ obecny aparat wykonawczy
ZOSP RP w 1992 r. zbudowany został głównie do prowadzenia działalności gospodarczej,
a nie obsługi niższego szczebla oddziałów i OSP. Z tego powodu wiele słusznych tematów
podejmowanych w biurze ZG nie jest lub będzie realizowane w terenie w ograniczonym
zakresie. Daje się zauważyć, że między innymi na stronach internetowych sygnalizowana
jest zbyt mała aktywność Związku w kształtowaniu działalności OSP, a wręcz podważa się
sens jego istnienia. Trzeba temu koniecznie przeciwdziałać. Na roboczo to aparat etatowy
Związku powinien monitorować sytuację i wdrażać postanowienia władz związkowych.
Ważnym więc problemem jest zbudowanie sprawnego aparatu wykonawczego skoncentrowanego na sprawach statutowo-pożarniczych, a nie handlowo-gospodarczych. Aparat
etatowy powinien być scentralizowany, kończyć się na komendancie gminnym. Najbardziej skomplikowana jest sytuacja na szczeblu powiatu, gdzie potrzebny jest etat, ale wydaje się, że nie ma sensu tworzenia oddzielnego biura, skoro jest komenda powiatowa PSP.
Oddzielne biuro oddziału Związku na szczeblu powiatu to problem lokalu, środków łączności, środków transportu itp., a więc i znaczne koszty. Kto je wtedy pokryje? W przeszłości ten problem rozwiązano sensownie porozumieniem z 1959 r. między komendantem
głównym SP a prezesem Związku. Nad takim rozwiązaniem można byłoby się zastanowić.
W powiecie wystarczyłby jeden etat zlokalizowany w komendzie powiatowej PSP, w województwie biuro składające się z kilku stanowisk odpowiadających kierunkom realizowanym przez Związek w biurze ZG. Biuro ZG powinno być rozbudowane w stosunku do
tego co jest dzisiaj i posiadać kilka wydziałów. Między innymi powinien powstać wydział
młodzieżowy zajmujący się wychowaniem pożarniczym.
Pieniądze na Związek
W latach 1959-1976 głównym źródłem finansowania reaktywowanego Związku były
dochody z założonych w tym celu zakładów usługowo-produkcyjnych ZOSP przy każdym oddziale okręgu wojewódzkiego. W realiach gospodarki socjalistycznej, przy braku
konkurencji, preferowaniu form państwowych i spółdzielczych, istnieniu nieograniczonego popytu, ZUP-y dawały znaczne dochody pozwalające utrzymać struktury etatowe,
a nawet dofinansowywać OSP. Ponadto Związek wspierany był z funduszy PZU. Fatalne
reformy administracyjno-gospodarcze epoki lat 70. spowodowały zabranie Związkowi
ZUP-ów i zamienienie ich na coroczną dotację z MSW, która do 1992 r. z trudem zaspokajała potrzeby Związku przy 49 województwach. Dobrze, że większość komendantów
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wojewódzkich SP wspierała Związek poprzez zatrudnianie ich pracowników na swoich
etatach. Reformująca Związek w 1991 r. grupa dyrektorów z kilku biur wojewódzkich lekkomyślnie zrezygnowała z dotacji MSW, wprowadzając działalność gospodarczą Związku
jako podstawę jego finansowania. To już był jednak inny kraj, inny ustrój, inne realia gospodarcze i po początkowych sukcesach ta forma utrzymania biur wojewódzkich Związku
i biura centralnego, zwłaszcza po przekierowaniu dotacji do PSP, nie zapewnia już odpowiednich środków finansowych. Dlatego istotnym zadaniem staje się dzisiaj udzielenie
odpowiedzi na pytanie: jak w następnych latach finansować Związek, aby był w stanie
realizować zadania statutowe i organizacyjne w sposób odczuwalny przez ochotnicze straże pożarne? Pracownicy etatowi Związku mają skupiać się na myśleniu, jak wspierać OSP
i z tego być rozliczani, a nie z wyników ekonomicznych i martwić się, czy będą pieniądze
na ich pobory na koniec miesiąca.
Zakończenie
Funkcjonuje taka obiegowa opinia, że edukacja to podstawa i rzeczywiście od niej
trzeba zaczynać. Aby to się ziściło w OSP, trzeba poważnie się zająć szkoleniem statutowym funkcyjnych zarządów i oddziałów Związku, a rozwinięcie pracy z dziećmi i młodzieżą trzeba zacząć od systematycznego szkolenia instruktorów młodzieżowych drużyn
pożarniczych. Nie mówimy tu o szkoleniu operacyjno-technicznym, bo to zadanie PSP.
Dzisiaj na osobach funkcyjnych w OSP spoczywają nowe, poważne obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów ogólnych i branżowych. Władze OSP zarządzają niejednokrotnie wielomilionowym majątkiem i zasobami ludzkimi, do których to czynności
zazwyczaj nie mają żadnego przygotowania. Wyłączając przypadki, gdy czasem funkcje
w OSP pełnią osoby zawodowo wykonujące podobne czynności. Z braku wiedzy niejednokrotnie funkcyjni narażają się na odpowiedzialność prawną, dlatego trzeba opracować
programy i zbudować system stacjonarnego szkolenia kursowego na przyzwoitym poziomie, tak jak jest w Państwowej Straży Pożarnej, bo baza jest, zadania są podobne, a żyjemy
w XXI w. i nie można dalej wegetować na nieświadomości działaczy OSP. To powinny być
kursy kilkudniowe, stacjonarne, przeprowadzane w ustalonych szkołach PSP.
Państwowa Straż Pożarna jest jednym z trzech głównych filarów związanych z funkcjonowaniem OSP i jedynym profesjonalnym pionem w polskim pożarnictwie, mającym
służyć wszystkim potrzebującym. Dlatego współdziałanie Związku z tą formacją jest niezbędne i to na kilku płaszczyznach, na przykład przedstawiciel PSP powinien wchodzić
w skład władz związkowych na każdym szczeblu od powiatu do centrali. Z uwagi na istnienie znacznych dysproporcji w jakości szkolenia strażaków zawodowych i ochotników,
wobec podobnych zadań, konieczne są zmiany. Szkoły PSP powinny zostać udostępnione
także do szkolenia strażaków OSP i działaczy. Komendanci gminni, naczelnicy oraz kierowcy największych jednostek OSP wchodzących w skład KSRG, instruktorzy młodzieżowych drużyn pożarniczych powinni być szkoleni na kursach w szkołach PSP. Mówiąc
o MDP, trzeba zaczynać od wyszkolenia instruktorów, tak z szeregów OSP, jak i nauczycieli. Tam, gdzie Związek nie dysponuje własnymi lokalami, PSP mogłaby udostępnić takie
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pomieszczenia, a także na pewnych zasadach umożliwić korzystanie ze środków transportu i łączności w kontaktach z OSP. Są to z pozoru niełatwe sprawy, ale trzeba zacząć
mówić o konkretach. Ważne, aby funkcjonariusze PSP swym profesjonalizmem jeszcze
bardziej mogli służyć działaczom społecznym i pośrednio OSP. Nasycenie PSP kadrą oficerską w porównaniu z innymi krajami jest w Polsce wysokie i istnieje możliwość udzielenia pomocy. Oczywiście w szeregach OSP działa społecznie pewna liczba strażaków PSP
i emerytów, wnosząc istotny wkład, a trafiają tam zwykle dlatego, że wychowali się w danej
miejscowości i mieli kontakt ze strażą od wielu lat. Ale liczba takich przypadków bynajmniej nie rośnie i nie należy się spodziewać, że w przyszłości będzie inaczej.
St. bryg. w st. spocz. mgr Wiesław Chmielewski jest członkiem OSP Jakubowice, wiceprezesem ZM-G ZOSP RP w Ożarowie, woj. świętokrzyskie oraz członkiem ZP ZOSP
RP w Opatowie.
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NASZE SPRAWY W NASZYCH RĘKACH
Waldemar Wojtaś
Wraz ze zmianami ustrojowymi po 1990 r. zmieniło się też usytuowanie ochotniczych
straży pożarnych w systemie samorządowym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach OSP zostały dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, czyli stały się niezależne i samorządne.
Zakończyła się opieka władz partyjnych kraju i tym samym odcięte zostało gwarantowane wsparcie finansowe. Strażacy stali się druhami, którym sytuacja pozwoliła swoje
sprawy wziąć w swoje ręce. Tak to miało wyglądać. Mieli samodzielnie określać swoje
cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalać akty wewnętrzne dotyczące działalności. Działalność stowarzyszenia została oparta na działalności społecznej
członków. Jednocześnie do prowadzenia swych spraw mogli zatrudniać pracowników.
Jak widać, pełna demokracja i swoboda. Tylko nikt w tamtym czasie nie zastanawiał się,
czy druhowie z OSP to ludzie przygotowani do takiej zmiany prawnej i mentalnej.
Przez kilkadziesiąt lat byli pod nadzorem partii oraz służb bezpieczeństwa. Ich działalność była kontrolowana i sterowana. We władzach struktur związkowych nie mogli zasiadać ludzie bez rekomendacji władz. Jak wynika z dokumentacji z lat okresu PRL-u,
do zarządów różnych szczebli zawsze wchodzili reprezentanci ugrupowań partyjnych
i służb mundurowych. Z takimi członkami OSP nie musiała bać się o swój byt. W przypadku potrzeb czy trudności wystarczyła rozmowa z sekretarzem organizacji partyjnej
lub interwencja słusznego członka zarządu. Rolą szeregowego druha było stawianie się na
wezwanie do działań i uaktywnianie w pracy społecznej na rzecz gminy oraz uczestnictwo w różnych obchodach. Ochotnicze straże pożarne były formacją, która w imię dobra
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ogólnego wykorzystywana była na różnych płaszczyznach. A i ludzie też widzieli w druhach bohaterów i ludzi godnych szacunku. Pracodawcy nawet przez moment nie pomyśleli, aby uniemożliwić pracownikowi – druhowi wyjazd w godzinach pracy do działań
ratowniczo-gaśniczych. Przy takim podejściu władz i społeczeństwa strażacy z OSP nie
musieli podejmować żadnych czynności pokazujących, jak ważnym ogniwem są w działaniach na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia. Niepotrzebni byli prezesi, którzy musieliby wykazywać się zmysłem organizacyjnym i biznesowym. Gdyby nawet trafił się taki
prezes, to bez „błogosławieństwa” władz i tak by się nie rozwinął.
1. Potrzeba liderów
Wieloletnie nadzorowanie działalności spowodowało, że z chwilą zmian ustrojowych
w szeregach OSP zabrakło liderów na miarę prawdziwych wodzów. Ci, którzy zostali
nimi z namaszczenia, odeszli sami, bo nie byli odpowiedni w nowej rzeczywistości. We
władzach Związku dokonało się samooczyszczenie. Zostało wojsko, ale bez dowódców.
Dotychczasowej władzy nie zależało na wyszkoleniu osób, które mogłyby kierować samodzielnie ochotnikami. Woleli mieć swoich. Zaczęła się więc odbudowa, przemodelowanie
i układanie OSP do nowej rzeczywistości, czyli do samorządności. I tu powstał problem.
Ludzie, którymi przez lata sterowano, teraz mieli stać się tymi, którzy sami zadbają o swój
los. Tylko, że oni byli dotychczas pionem wykonawczym, a nie decyzyjnym. Żeby utrzymać działalność na oczekiwanym poziomie, zaczęto zasilać szeregi stowarzyszenia osobami z różnych organizacji społecznych, samorządowych i innych służb. Niejako zaczął
powtarzać się model z poprzedniej epoki. Nowa władza dostrzegła potencjał wyborczy,
więc wolała mieć wpływy w tym środowisku. W celu wzmocnienia władz stowarzyszeń
zaczęto wprowadzać w struktury osoby reprezentujące organizacje, stowarzyszenia i inne
instytucje współpracujące ze Związkiem. Przyjmowane one były w oparciu o dodatkowy
statutowy limit 20%. Wiele z tych osób nie miało najmniejszego pojęcia o działalności
ochotniczych straży pożarnych, nigdy nie działali w jej szeregach, ale za to chętnie wyrażali zgodę na członkostwo, budując swój nowy wizerunek strażaka ochotnika.
Korzystając z tego zapisu, do władz Związku wprowadzono parlamentarzystów, samorządowców różnych szczebli, osoby duchowne, przedsiębiorców, leśników, policjantów i funkcjonariuszy PSP. Przez władze związkowe zaczęły przepływać środki finansowe
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i remonty. Wiele jednostek włączono do KSRG, zwiększając ich rangę. Rozpoczął się proces wzmacniania operacyjnego. Druhowie przechodzili szkolenia podnoszące ich umiejętności do poziomu funkcjonariuszy z PSP. Związek
rozpoczął działalność gospodarczą. Można stwierdzić, że rozpoczęła się nowa, świetlana
era w działalności Związku. Tylko w tym zachwycie nową rzeczywistością zapomniano
o druhach z OSP, którzy podjęli wysiłek kierowania swoimi jednostkami. Nikt zbytnio nie
zwracał na nich uwagi. Natomiast osoby przyjęte w ramach 20% zasiliły władze, w znikomym stopniu na poziomie podstawowym, w niewielkim stopniu na poziomie oddziału
gminnego, ale zdecydowanie w większym na poziomach wyższych.
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Dla wielu z nich bycie prezesem oddziału powiatowego lub wojewódzkiego było
realizowaniem zadań lub zwiększeniem swojego prestiżu. Natomiast prezesi pionu podstawowego znowu musieli zderzyć się z trudnościami występującymi w działalności codziennej. Wielu z nich nie potrafiło utrzymać w ramach mienia strażackiego dotychczas
wykorzystywanych strażnic. Przekazali je władzom samorządowym, pozbywając się w ten
sposób możliwości zarobkowania. Zrobili to dlatego, że nie byli przygotowani do prowadzenia takiej działalności, tym bardziej że oparta jest ona na zaangażowaniu społecznym.
Na poziomie podstawowym działają typowi społecznicy, osoby czujące potrzebę niesienia pomocy innym. W tym miejscu należy zadać pytanie: a co z tego mają? Obserwując przez wiele
lat ten właśnie poziom, zauważyłem, że struktury podstawowe zostały przez władze związkowe trochę zapomniane. Zawsze największym szacunkiem darzy się dowódcę wywodzącego się
z danego środowiska. Osoby przywożone w teczkach nigdy nie były w pełni akceptowane i nie
cieszyły się uznaniem podwładnych. A jaką politykę personalną prowadzi Związek?

Przed remizą OSP Piechowice. Stoją od lewej: radna Rady Miasta Piechowice Monika Stawicka, prezes OSP Piechowice Waldemar Wojtaś, naczelnik OSP Piechowice Sławomir Wojtaś, z-ca naczelnika Janusz Adamczak, kapelan
OSP Piechowice ks. ppor. Tadeusz Szymaniak, Dariusz Uzorko, członek komisji rewizyjnej Paweł Wołangiewicz,
gospodarz OSP Piechowice Marek Szablewski, Patryk Prusak, Paweł Popioł, Miłosz Herba, członek komisji rewizyjnej Ireneusz Dąbrowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Mateuszów. Piechowice, wrzesień 2018 r.

Dało się zauważyć, że przed wyborami w Związku największą wagę przykładano do
tego, kto ma wejść w ramach 20%. Szukano różnych osób, które mogą wnosić przez swój
udział we władzach pomoc dla Związku. Nie zastanawiano się natomiast nad tym, kto
pokieruje dołami. I ten błąd popełniany w latach ubiegłych dał o sobie znać w obecnej rzeczywistości. To właśnie w jednostkach podstawowych powinniśmy szukać druhów liderów i kształtować ich kariery, aby w przyszłości mogli zasiadać we władzach na
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wyższym poziomie i w sposób właściwy budować wizerunek Związku. Dzisiaj mamy problemy z dokonywaniem zakupów w oddziałach Związku. A kto podejmuje decyzję w tym
zakresie? Oczywiście prezes OSP. A co go wiąże ze Związkiem? Pieniądze przekazywane
przez Związek się skończyły. Przekazuje je inna formacja. Strażacy, tak jak i inni ludzie,
chwalą tych, co je dają. Więc jak ma się do tego patriotyzm związkowy. A kiedy mieli się
go nauczyć i kto to miał zrobić? Oczywiście główną rolę w tym zakresie odgrywają władze
powiatowe. A kto w nich zasiada? Kto jest prezesem oddziału? Jeżeli nie ma tam prezesa
wywodzącego się ze struktur podstawowych, a jest ktoś, kto wszedł w ramach 20%, to
wątpliwe, aby czuł potrzebę dbania o Związek.
Właśnie na poziom władz powiatowych powinien zostać skierowany wzrok naszych
władz. Na tej płaszczyźnie dopuściliśmy do wielu zaniedbań. Nie zauważyliśmy, że ten
poziom ma duży wpływ na to, co się w Związku dzieje. Są tam podejmowane decyzje
obejmujące jednostki z powiatu. To z władzami powiatowymi zderzają się prezesi OSP.
Oddziały gminne w strukturze związkowej nie odgrywają tak znaczącej roli, jak oddziały
powiatowe. Niejednokrotnie członkowie zarządu oddziału gminnego są ze sobą skonfliktowani na tle podziału środków finansowych dla OSP, przez władze samorządowe. Są też
manipulowani przez wójtów, burmistrzów i radnych. Natomiast prezydium oddziału powiatowego przyznaje pierwszą „blaszkę”, tak ważną dla strażaka ochotnika. To w powiecie
opiniuje się wnioski o dotacje. To z zarządem oddziału powiatowego uzgadnia podział
dotacji komendant miejski/powiatowy PSP. Jak widać z powyższego, prezes oddziału powiatowego poprzez swoje zaangażowanie może wnieść bardzo wiele na rzecz właściwego
wizerunku podległego oddziału. I w tym miejscu należy zadać sobie więc pytanie: kim
powinien on być?
W środowisku ochotników daje się zauważyć brak chęci do robienia kariery i podejmowania działań wskazujących ich na przyszłych liderów. Wynika to z tego, że nikt wcześniej nie wyzwalał w nich takich potrzeb. Główną przyczyną tego niepokojącego zjawiska
jest oddanie przez Związek tego poziomu władzy osobom przyjętym do władz w ramach
20%. Jeżeli przez kilka ostatnich kadencji ochotnikami nie kierowali prezesi wywodzący
się z grona prezesów jednostek OSP, to niech nie dziwi dziś fakt nieutożsamiania się ochotników ze Związkiem. W tym miejscu nasuwa się pytanie o potrzebę zwiększania składu
Zarządu w ramach 20%. Uważam, że należy zastanowić się nad zapisem mówiącym o takiej możliwości. Z perspektywy czasu mam wątpliwości, czy to zwiększenie powinno leżeć
w gestii delegatów i czy powinno się odbywać na zjeździe. Z ludźmi wybranymi w ramach
20% będzie pracował nowo wybrany zarząd i to jego członkowie powinni mieć, po przemyśleniach, wolę zwiększenia swojego składu. Załatwianie tej sprawy na zjeździe narzuca
wybranym członkom zarządu skład osobowy, wcześniej z nimi nie konsultowany. Takie
działanie przypomina czasy przeszłe, gdzie do władz związkowych wchodzili przedstawiciele, których zadaniem było kontrolowanie struktur. Mając swój udział w kierowaniu
strażakami ochotnikami, ustalali, że Dzień Strażaka będzie obchodzony z Dniem ORMO
i to jeszcze w dniu Bożego Ciała.
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2. Wsparcie mile widziane
W tym miejscu nie wolno przekreślać osób z organizacji, stowarzyszeń i innych służb
współpracujących ze Związkiem. Trzeba wykorzystywać ich możliwości, potencjał i wpływy. Tylko ich dobór powinien odbywać się bardziej roztropnie. O ile interes Związku na
szczeblu krajowym wymaga obecnego trybu, to już na piętrach niżej takiego trybu nie
powinno się stosować automatycznie. Zmieniła się rzeczywistość, więc zgodnie ze sztuką
wojenną należy zmienić plany dotyczące dalszej ofensywy. Nie wszystkie armie muszą
działać według jednej taktyki. Aby osiągnąć sukces, każda opracowuje swoją, byle tylko
skuteczną. Trzeba mieć na uwadze, że kadencja władz związkowych trwa 5 lat i w tym
czasie w kraju odbywają się wybory do różnych władz. Jedne partie władzę tracą, inne ją
zdobywają, a ich przedstawiciele we władzach pozostają. W wielu uchwałach przygotowywanych przed nadchodzącą kampanią sprawozdawczo-wyborczą pojawiają się zapisy
określające już skład ilościowy osób wybranych w ramach 20%. Pokazuje to, że jako działacze nie wykazujemy się czujnością i nie dopasowujemy się do potrzeb czasu współczesnego.
Jest jeszcze czas, aby przeanalizować tryb powoływania do władz osób w ramach 20%.
Zapis statutowy mówi o powoływaniu na zjeździe i wszyscy będą chcieli dokonać tych
wyborów na zjazdach sprawozdawczo-wyborczych. Uważam, że uzupełnienie składu nie
musi odbywać się właśnie na tych zjazdach. Wybrani delegaci nie są nimi tylko na jeden
zjazd. Można ich zwoływać w czasie całej kadencji. Nie bójmy się więc skorzystać z tej
możliwości i dajmy szansę nowo wybranym zarządom, aby same zadecydowały, z kim
im jest po drodze. Przy takiej propozycji pojawią się zaraz zarzuty o ponoszeniu dodatkowych kosztów. Czy zawsze pieniądze muszą stać nam na drodze do samorządności
w Związku? Każdy delegat czy przedstawiciel musi mieć świadomość, że jest społecznikiem i jego wybór nie niesie za sobą profitów finansowych, a wręcz przeciwnie – wiąże
się z ponoszeniem kosztów. Jeżeli nie godzi się na takie funkcjonowanie, to znaczy, że
nie powinien godzić się na wybór do władz. Obecnie Związek znalazł się chyba w najtrudniejszej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Pozbawiony motywatora finansowego,
stracił na atrakcyjności wśród swoich członków z OSP. Spadła sprzedaż poprzez oddziały.
Dla ochotników nie medale są już ważne, ale to, co do nich może spłynąć. Strumień pieniędzy płynący poza Związkiem wyrabia w nich przekonanie, że Związek nic nie może.
Na uroczystości związkowe obejmujące przekazywanie samochodów i otwarcie strażnic
nie są zapraszani przedstawiciele władz związkowych. Ich miejsce zajmują przedstawiciele
innych organizacji. Nie są przestrzegane przepisy ceremoniałów. Meldunki składane są
osobom spoza Związku. Nie wita się obecnych zgodnie z zasadami precedencji. To pokazuje, że coś nam w Związku ucieka. Coś tracimy i obecnie sami musimy podjąć działania
ratujące to, co mamy. Ale prace należy rozpocząć na dole, bo to są korzenie utrzymujące
nasz Związek przy życiu.
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Zakończenie
Silny Związek to silne OSP. Jest to nasz Związek i w nim nasi przedstawiciele. I to
muszą nasi druhowie wiedzieć. Dbajmy o jego samorządność i samodzielność. W latach
okresu stalinowskiego jako Związek zostaliśmy przez władze zlikwidowani, jak mawiano
– dla wzmocnienia autorytetu OSP. Miał nas wspierać sojusz z ORMO. A wyglądało to
tak, że nawet nasze sztandary, na których były umieszczane słowa Bóg, Honor, Ojczyzna,
nie mogły być eksponowane w trakcie obchodów Dnia Strażaka. Na swój czas czekały kilkadziesiąt lat. Szybko jednak władze komunistyczne z tego się wycofały. Uważajmy więc,
aby i dzisiaj zawierane sojusze z pozoru potrzebne w konsekwencji nam nie szkodziły.
Nie zapominajmy o tej lekcji historii.
Waldemar Wojtaś jest członkiem Prezydium ZG ZOSP RP w Warszawie i Prezydium
ZOW ZOSP RP we Wrocławiu, prezesem ZOP ZOSP RP w Jeleniej Górze i Zarządu
Miejskiego OSP w Piechowicach.
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ROZWÓJ OSP I ZWIĄZKU.
ZAGROŻENIA I SZANSE
Bogdan Siwiński
Kwestia lokalnego bezpieczeństwa zależna była, jest i będzie od ludzi dobrej woli i dobrego serca, czyli krótko mówiąc od strażaków ochotników. Wywodzili się oni i do dziś
wywodzą zazwyczaj z miejscowego środowiska, z terenu, na którym mieszkają i pracują.
Pozwala to na szybkie i sprawne udzielanie pomocy potrzebującym. Mimo że przez lata
wykształciły się nowoczesne systemy ratownicze, takie jak na przykład krajowy system
ratowniczo-gaśniczy (KSRG), bazy sprzętowo-komunikacyjne – jak remizy strażackie,
centra dowodzenia itp., to jednak najbardziej skutecznym czynnikiem w kryzysowych sytuacjach jest czas dotarcia na miejsce zdarzenia. Odgrywa on nadal decydującą rolę. Czas
oraz strażak-ratownik z ochotniczej straży pożarnej. Tym bardziej że jest to fach rodzinny,
tradycyjny i pokoleniowy przekazywany z ojca na syna. Nadal jeszcze – w niektórych środowiskach wiejskich – OSP oprócz działalności ratowniczej pełnią również rolę jedynych
ośrodków kulturalno-oświatowych. Tworząc podwaliny wiedzy młodych pokoleń o zagadnieniach związanych z działalnością społeczną, ratowniczą oraz jakże ważnej w dzisiejszych czasach wiedzy na temat funkcjonowania w społeczeństwie.
1. Dobre złego początki
Najlepszym przykładem tego, jak ważną rolę w lokalnym środowisku i nie tylko zresztą lokalnym pełni OSP, jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce w pow.
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konińskim ziemskim, woj. wielkopolskie. Założona została w 1956 r. na terenie wsi Roztoka, która do 1995 r. liczyła 57 gospodarstw rolnych. Były tu jeszcze budynek remizy strażackiej, CPN oraz zabudowania Stacji Pomp Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”. Jednostka
typu (JOT-IV) należy do grupy sześciu jednostek OSP zabezpieczających przeciwpożarowo gminę Kleczew. Liczy 63 członków, wśród nich 20 kobiet, 12 członków honorowych
i dwóch członków wspierających. Dysponuje pojazdem gaśniczym typu GLM Lublin oraz
podstawowym sprzętem ratownictwa medycznego i gaśniczego.

Członkowie OSP Roztoka. Siedzą od lewej: prezes OSP Roztoka Jarosław Marciniak, Władysław Koliński, Anna
Kaźmierowska, Wiesława Iwińska, sekretarz Zarządu Maria Siwińska, naczelnik OSP Roztoka Bogdan Siwiński,
Marietta Starzyńska (z domu Siwińska), skarbnik OSP Roztoka Katarzyna Hesen, II wiceprezes OSP Roztoka Marzena Fedorowicz i Jolanta Marciniak. Stoją od lewej: Andrzej Herudziński, Leszek Kwiatkowski, Jacek
Pernal, Ryszard Broniszewski, Marek Głąbicki, Włodzimierz Trzeciak, Zdzisław Młodożeniec, z przodu Jan
Dopierała, za nim kronikarz OSP Roztoka Sławomir Siwiński, Daniel Guzik, przewodniczący KR OSP w Roztoce Zenon Kaźmierowski, za nim Artur Mrówczyński, Radosław Rozpędowski, Jan Iwiński, Andrzej Michalak,
Adam Dębski, Michał Garstka, Henryk Siupa, członek KR OSP Roztoka Marcin Michalak, Stefan Kaźmierowski,
Arkadiusz Mrówczyński, Janusz Mrówczyński, Marek Lewandowski, za nim Marcin Mikuła, Grzegorz Adamczyk, za nim Eugeniusz Mikuła, Kamil Marciniak oraz burmistrz gminy i miasta Kleczew Mariusz Musiałowski.
W remizie po walnym zebraniu sprawozdawczym, 18 stycznia 2018 r.
fot. Szymon Trzeciak (OSP Roztoka)

Zacznijmy jednakże od początku. W 1971 r. na tereny gminy Kleczew wkroczyła
odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zakład wydobywczy, którego działanie polega na odkrywaniu złóż węgla. Działalność kopalni na tych
terenach spowodowała, że dotychczasowe życie mieszkańców uległo znacznej zmianie.
Zarówno pod względem standardu, jak i bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wysokie
zarobki w zakładzie pozwalały na szybki rozwój gospodarczy regionu. Ludzie zaczęli budować domy, kupowali coraz więcej samochodów itp. Znacznie również ożywiło się życie
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urlopowo-wczasowe nad naszymi jeziorami. Na drogach robiło się coraz ciaśniej, wzrastała
liczba wypadków i kolizji, zmalało także ogólne bezpieczeństwo. Od najbliższej PSP w Koninie
gminę Kleczew dzieli 20 km, więc wspomniane sześć jednostek OSP zabezpieczających gminę
było ratowniczym orężem w niesieniu pomocy. Najszybszym, a zarazem z dobrze wyszkoloną załogą, bogatą w sprzęt ratowniczy. Na kopalni bogacili się nie tylko sami mieszkańcy, ale
również drobni przedsiębiorcy i wszelkiego rodzaju służby, w tym OSP. W czasach świetności
kopalnia przekazywała naszym jednostkom samochody gaśnicze oraz wiele sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sytuacja ta trwała do 2010 r., kiedy to zakład zmniejszył wydobycie, spadały
zyski, powstawały osobne spółki, przeprowadzano prywatyzację za prywatyzacją. W efekcie
prawdopodobnie do 2022 r. kopalnia zostanie ostatecznie zamknięta.
Wróćmy teraz do 1995 r., gdy kopalnia wkroczyła z wydobyciem na teren wsi Roztoka.
Rok później zaczęło się wysiedlanie całych gospodarstw. Jak już wspominałem, w przypadku tego rodzaju kopalni wydobycie polega na odkryciu złoża, wydobyciu surowca i zasypaniu powstałej dziury. Jednak wcześniej trzeba oczyścić (ze wszystkiego) przedpole –
i tak też się stało w przypadku wsi Roztoka. W ciągu 5 lat z 57 gospodarstw wysiedlono 55,
pozostały tylko dwa, CPN, remiza strażacka (która jest własnością OSP) oraz Stacja Pomp
Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”. Wraz z wysiedleniami miejsce zamieszkania zmieniali
również roztoccy strażacy. W dniu dzisiejszym w OSP jest nadal 63 członków, ale na terenie pozostałej części wsi Roztoka miesza ich tylko siedmiu, reszta zamieszkuje pobliskie
miejscowości gminy Kleczew i powiatu konińskiego.
Zarząd OSP w Roztoce z takim obrotem spraw liczył się już w latach 1995-2000. Dokonano zmiany kierunku działania statutowego OSP, czyli położono duży nacisk na szkolenia
o tematyce przeciwpożarowej wśród mieszkańców wsi oraz dzieci i młodzieży szkolnej,
a także ogólną prewencję. W 2007 r., kiedy pojawiła się możliwość pozyskiwania środków
unijnych, roztocka jednostka nie przegapiła tej szansy. Wiedzieliśmy, że z przyczyn oczywistych nie możemy uczestniczyć w ścisłym podziale bojowym, więc postanowiliśmy pomagać osobom starszym, bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez
pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów umożliwiających im udział we
wszelkiego rodzaju kursach zawodowych, nabywanie umiejętności poszukiwania pracy,
trzymiesięczne (pełnopłatne) staże pozwalające zapoznać się z potencjalnym pracodawcą. Następnie nasze działania ukierunkowane zostały na pomoc szkoleniową dla braci
strażackiej. Strażacy ochotnicy to zazwyczaj ludzie pracujący w zakładach pracy, a służbę
ratowniczą podejmujący społecznie. Jednakże czy to strażak zawodowy, czy też ochotnik – muszą zaliczyć odpowiednie kursy i szkolenia, które są zazwyczaj płatne i bardzo
czasochłonne. Jednym z nich jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), na który
strażak musi jechać na tydzień (wydzielony z własnego urlopu) do ośrodka szkoleniowego
w Kirach lub Turawie i tam odbyć ten kurs, a macierzysta jednostka lub gmina musi za
niego zapłacić. Dlatego też postanowiliśmy temu zaradzić, pisząc wnioski o dofinansowanie projektów na te i inne kursy dla strażaków. Takich projektów od 2013 r. OSP Roztoka
zrealizowała (jako lider lub partner) dziewięć, kurs KPP i kierowania ruchem drogowym
zaliczyło zupełnie za darmo (strażacy otrzymali jeszcze wypłatę ekwiwalentu) 140 druhen
i druhów. Kursy odbywały się weekendowo w sali OSP w Roztoce, nie kolidując z pracą
strażaków.
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Realizowane projekty przyniosły również korzyść samej jednostce. Po pierwsze roztocka straż wzbogaciła się o 20 wykwalifikowanych ratowników po kursach KPP i KRD,
a po drugie pozyskaliśmy gros sprzętu ratowniczego – torby PSP R-1, kilka noszy wszystkich typów i zestawów szyn Kramera, kilka fantomów szkoleniowych, wiele gaśnic, apteczek, zestawów AED i podobnego sprzętu, o łącznej wartości 97 786,16 zł. Przeszkoleni
druhowie oraz tak wysokiej klasy sprzęt ratowniczy pozwala nam na realizację naszych
statutowych celów związanych z prewencją oraz szkoleniem dzieci i młodzieży szkolnej
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. OSP
w Roztoce – jako jedyna w powiecie konińskim ma własność notarialną, czyli budynek
remizy, garaż i 0,62 ha działkę. Wiąże się to z tym, że pozostaje na własnym rozrachunku.
Z budżetu gminy jest tylko finansowana działalność operacyjna. Dlatego też po 1995 r.,
kiedy rozpoczęło się wysiedlanie wsi przez kopalnię, Zarząd OSP w Roztoce natychmiast
zaczął szukać rozwiązań pozwalających pozyskać fundusze na utrzymanie jednostki. Taką
właśnie szansą stała się Unia Europejska, a właściwie jej fundusze na realizację przeróżnych projektów. W tym miejscu warto dodać, że ze wspomnianych projektów z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich (FIO) mogliśmy pozyskać tylko sprzęt i ewentualne darmowe
wyszkolenie strażaków. Z projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), czyli
projektów kursowo-stażowych dla osób biednych, bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogliśmy natomiast i nadal możemy, bo projekty są cały czas realizowane, pozyskiwać z kosztów pośrednich środki na remonty i bieżące utrzymanie.
Nasze wcześniejsze ukierunkowanie okazało się bardzo trafnym posunięciem, ponieważ przez ostatnie lata doświadczyliśmy w kraju zmian kierunków politycznych, rządów,
zmian systemu finansowania różnych podmiotów – również sama straż jest dziś inaczej
finansowana. Wszelkich dotacji pozbawiono także Związek OSP RP – dlaczego? Tego nie
wiem, chcę jedynie na przykładzie mojej OSP pokazać, jak w dzisiejszych czasach – trudnych zarówno dla OSP, jak i Związku OSP RP, poradzić sobie z finansowaniem własnej
działalności. Zupełnie niezależnie od polityki rządu czy jakichkolwiek innych czynników. Szansę tę nadal daje nam – i raczej jeszcze przez wiele lat będzie dawała – Unia
Europejska. OSP w Roztoce przez cały czas rozwijała swoją działalność w tym kierunku.
Kiedy w 2007 r. zaczynaliśmy przygodę z pozyskiwaniem środków unijnych, to w jednostce powstał trzyosobowy zespół do spraw funduszy unijnych. W perspektywie na lata
2007-2013 zespół ten napisał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 17 różnych
wniosków o unijne dofinansowanie. Komisja oceniła 10 z nich pozytywnie i przyznała środki na realizację projektów, począwszy od tych szkoleniowych, a skończywszy na
przyznających środki na zakładanie własnych firm i szkoleniowo-stażowe. W latach 20072013 w tych 10 projektach łącznie przeszkolonych zostało oraz otrzymało wsparcie finansowe 486 osób. Pozyskaliśmy na ten cel 3 368 567, 62 zł. Czy był to i jest nadal właściwy
kierunek działalności statutowej naszej jednostki, biorąc pod uwagę perspektywę działania po roku 2000? Pozostawiam to pytanie Państwa ocenie.
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2. Nowa perspektywa
W 2013 r. zakończyła się pierwsza perspektywa finansowa unijnych dotacji, a wraz
z nią zmieniły się zasady przyznawania i podziału środków finansowych. Niektóre z nich
nie były aż tak bardzo uciążliwe czy znaczne. Właściwie poza jedną, czyli w nowej perspektywie na lata 2014-2020 obowiązywał już przepis mówiący o tym, że jedna instytucja
czy też stowarzyszenie może pisać tylko jeden wniosek o dofinansowanie w jednym roku.
W tym momencie jednostka stanęła przed nowym dylematem, bo jeden wniosek w roku
był zwykłą ruletką. Jeżeli zostanie dobrze oceniony i otrzyma dofinansowanie, to w porządku, ale jeśli nie – co wtedy? W związku z powyższym znów zebrał się zarząd jednostki,
który nakreślił nowe kierunki działania. Postanowiliśmy wejść w partnerstwo z innymi
fundacjami i stowarzyszeniami, co umożliwiło pisanie wielu projektów naraz. Powstało
też specjalne biuro projektów, w którym zatrudniliśmy sześć osób. W takiej formie weszliśmy w nową perspektywę na lata 2014-2020. Połączenie sił zaowocowało tym, że na dziś
OSP w Roztoce może pochwalić się nie lada osiągnięciem. Otóż od 2007 r. do października
2020 r. wraz ze stworzonym biurem projektów w Koninie zrealizowała łącznie (jako lider
i partner) 31 różnego rodzaju projektów, m.in. z funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, jak i Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIO), Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (WRPO), Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projektach udzielono wsparcia psychologicznego,
wsparcia z zakresu poszukiwania pracy, finansowego, wsparcia w zakresie podwyższania
kwalifikacji zawodowych i innych (kursy zawodowe i inne) ponad 1500 osobom starszym,
bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kleczew oraz pow.
konińskiego. W projektach (FIO) udzielono 140 strażakom z gminy Kleczew i ościennych
gmin pow. konińskiego wsparcia w postaci całkowicie bezpłatnych kursów KPP i KRD.
Na wszystkie te projekty i działania z nimi związane jednostka pozyskała z środków zewnętrznych ponad 25 mln zł.
Roztocka OSP w swojej zakrojonej na szeroką skalę działalności statutowej i pozastatutowej czynnie uczestniczy w życiu strażackim gminy Kleczew, powiatu konińskiego oraz woj.
wielkopolskiego. Działalność ta obejmuje organizowanie i sponsorowanie imprez: festynów
rodzinnych, wojewódzkich konkursów kronik OSP oraz różnego rodzaju festynów charytatywnych dla chorych dzieci na nowotwory i inne schorzenia, które zazwyczaj potrzebują
natychmiastowego wsparcia finansowego. Nie bez powodu przedstawiłem, czy też pochwaliłem działalność mojej nietypowej OSP w Roztoce, ponieważ dziś stanęliśmy przed paroma
zasadniczymi pytaniami – dotyczącymi bezpośrednio naszych OSP, jak i całego Związku
OSP RP. Doraźne pytania dotyczą m.in. filarów naszego szeroko pojętego bezpieczeństwa,
filarów działalności oraz rozwoju OSP i ZOSP RP, sposobów finansowania wymienionych,
dziedzictwa kulturowego i tradycji, sposobów współpracy pomiędzy OSP, PSP, KSRG a innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za nasze ogólne bezpieczeństwo.
Wszyscy wiemy, że tak naprawdę bezpieczeństwo to człowiek plus specjalistyczny
sprzęt oraz szybkość dotarcia do zdarzeń. I tu musimy zwrócić szczególną uwagę na to,
od czego to zależy. Odpowiedź jest prosta. Nadal od OSP, bo tych jest jeszcze stosunkowo
dużo na terenach wiejskich (praktycznie w co trzeciej wsi istnieje straż), ale już dziś zrodził
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się podstawowy, bardzo poważny problem w działalności tej opoki lokalnego bezpieczeństwa. Na czym ten problem polega? Wieś pod wieloma względami mówiąc kolokwialnie
poszła z duchem czasu. Z każdego przeciętnego gospodarstwa wszyscy młodzi emigrują
do miast – do szkół czy w poszukiwaniu pracy. Na wsiach pozostają tylko starzy gospodarze, którzy starają się wyżyć ze swoich kilku hektarów. Ochotniczych straży pożarnych
na wsiach jest nadal wiele, a w nich równie dużo członków, bo do OSP zapisywały się całe
rodziny. Problem w tym, że w rzeczywistości są to już tylko nazwiska na papierze. Dotyczy
to przede wszystkim młodych. Nowy system ratowniczy wymaga od każdego strażaka
uczestniczącego w akcjach ratowniczo-gaśniczych wszelkiego rodzaju szkoleń i kwalifikacji oraz odpowiedniego wieku – nie to co kiedyś, kiedy do pożaru jechał kto chciał.
Wracając do sedna – w obecnych OSP jest niby wszystko: nowoczesny sprzęt, remizy
itd., tylko zaczyna brakować podstawy, czyli właśnie człowieka (wykwalifikowanego człowieka). Coraz częściej obserwuje się, nie tylko w zwykłych OSP, ale i w tych, które należą
do KSRG, że kiedy do południa zawyje syrena, to nie bardzo ma kto wyjechać do zdarzenia
(chociaż w JOT mają po 20 strażaków-ratowników). Powód to brak kierowców, dowódców
i przeszkolonych ratowników, którzy akurat są w pracy. Właśnie ten czynnik jest dziś największym problemem i zagrożeniem dla sprawnego działania całego systemu ratowniczego.
Wprawdzie są służby zawodowe również wyposażone w wysokiej klasy sprzęt ratowniczy
i wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, ale i tu wkrada się bardzo poważny mankament. Służby te zazwyczaj rozmieszczone są w miastach powiatowych czy też wojewódzkich i mają czasami bardzo długą drogę do pokonania, zanim udzielą pomocy poszkodowanym na miejscu
zdarzenia. Jedynym sposobem, aby temu zaradzić, wydaje się być następujące posunięcie.
Należałoby pójść w kierunku zatrudnienia na etatach w OSP, chociaż tych należących do
KSRG, kierowców-konserwatorów, bo tych najczęściej brakuje podczas wyjazdów do zdarzeń. Uważam, że nie byłby to za duży koszt dla poszczególnych gmin, ponieważ teraz i tak
konserwator otrzymuje wynagrodzenie, chociaż rzadko jest także kierowcą.
Kolejnym ważnym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, jest finansowanie działalności OSP i ZOSP RP, które zdecyduje o ich dalszych losach. Odpowiedzią i sugerowanym
kierunkiem działania w tej kwestii niech będzie opisany przykład mojej jednostki w Roztoce,
która swego czasu również stała przed podobnym wyzwaniem, decydującym o jej dalszym
istnieniu. W żadnym wypadku nie uzurpuję sobie prawa do wyznaczania komukolwiek jakichkolwiek kierunków działania. Mnie – jako strażakowi ochotnikowi z 40-letnim stażem
chodzi tylko i wyłącznie o dobro OSP i Związku OSP RP w perspektywie przyszłości, tej
bliższej i tej dalszej. Uważam też, że po tych najważniejszych rozważaniach nad przyszłością
przyszedł czas na historię i dziedzictwo kulturowe. Bo o tym, czy będziemy dalej istnieli, decydują ludzie i pieniądze. Natomiast ocenę tego, w jakiej formie przeżyliśmy dotychczasowe
stulecie – a niektóre straże ponad stulecie – oraz jaki dorobek kulturowy zgromadziliśmy dla
przyszłych pokoleń, wystawi nam historia. Jednakże i ona musi być kultywowana, opisywana rzetelnie przez strażackich kronikarzy (także pełniących społeczną służbę). Służbę równie ważną dla tych i przyszłych pokoleń. Żeby byt OSP i Związku OSP RP mógł się rozwijać
– musi natychmiast zmienić się polityka kadrowa. Bo tak naprawdę to finanse nie odgrywają
tutaj priorytetowej roli, aby cały mechanizm zadziałał prawidłowo, finanse muszą iść ręka
w rękę z zarządzaniem w dobrym tego słowa znaczeniu.
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Zakończenie
Dzisiejsze zarządzanie w Związku – począwszy od szczebla powiatowego, a skończywszy na Zarządzie Głównym ZOSP RP – cechuje się bardzo dużym zatrudnieniem pionu
administracyjnego i bardzo rozbudowanymi zarządami. Weźmy przeciętny zarząd oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, gdzie mamy około 50 przedstawicieli powiatów, w tym
wójtów, burmistrzów, posłów czy senatorów, mających często po prostu słabe pojęcie,
czym jest ochotnicza służba w OSP lub Związku. Do tego dochodzą jeszcze zarządy wykonawcze, sądy honorowe i wszelkiego rodzaju komisje. We władzach jest zbyt mała liczba
fachowców z doświadczeniem, ludzi, którzy nie mają przebicia społecznego a mają nieocenioną wiedzę. Następnie należałoby odpolitycznić całe zarządzanie, aby decydenci nie
byli zależni od poszczególnych partii politycznych czy też zwierzchnictwa PSP. W ostatnich latach mamy jasne dowody na to, jak próbuje się skłócić poszczególne formacje, które
od lat były razem i razem służyły jednej sprawie. Dziś wydaje się, że Dzień Strażaka to inne
święto dla OSP i inne dla PSP. Wszyscy szukamy wytłumaczenia i przyczyn tej niezdrowej
sytuacji, analizujemy, planujemy i debatujemy, zupełnie nie zauważając prostych rozwiązań, które leżą niemalże na wyciągnięcie ręki. A przecież w zgodzie i jedności tkwi nasza
strażacka siła.
Bogdan Siwiński jest przewodniczącym Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy Województwa Wielkopolskiego, naczelnikiem OSP Roztoka, kronikarzem Miejsko-Gminnego
Oddziału ZOSP RP w Kleczewie, woj. wielkopolskie.
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NIE PRZESZKADZAĆ OCHOTNIKOM
Lech Cabel
Byłem, jestem i będę przeciwnikiem płacenia strażakom ochotnikom za udział w akcjach
ratowniczych. Kiedy byłem młodszy i jeździłem do zdarzeń, nigdy mnie ani moim kolegom
nie przyszło do głowy, żeby wziąć za to pieniądze. Oczywiście mam świadomość, że ta sprawa
jest nie do cofnięcia oraz to, że na przełomie wieków rozwiązanie to uratowało wiele OSP
przed likwidacją z powodu braku chętnych do społecznej pracy. Dzisiaj trzeba poszukać innej zachęty – dobrym pomysłem jest dodatek do emerytury, ale czynni ochotnicy w wieku
20-40 lat o emeryturze raczej nie myślą. Jednostki OSP są dość dobrze wyposażone, ale odczuwalny jest brak nowych członków. Młodzi ludzie zakładają rodziny, wyjeżdżają za pracą
i często rezygnują z członkostwa w OSP lub nie mają możliwości dalej w niej działać. Podejście
pracodawców do naszych zadań często nie zachęca do angażowania się w działalność społeczną. Nie są zainteresowani zwalnianiem ochotników z pracy z powodu udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak namówić ich do tego, aby zabiegali
o obecność wśród załogi strażaków ochotnicy... Może ulga w podatku? Ulga w ubezpieczeniu?
PSP postawiła ochotnikom bardzo wysokie wymagania kwalifikacyjne, wręcz takie,
jak strażakom zawodowym. Jest to moim zdaniem droga na skróty. Zaliczenie komory
dymowej przyda się może 10-15% ochotników, ale według funkcjonariuszy PSP nie zaszkodzi, jak zaliczą ją wszyscy, tylko po co? PSP wydała normatywy wyposażenia dla OSP,
zapomniała tylko wesprzeć samorządy finansowo, bo to, co daje Komenda Główna PSP,
jest dużym nieporozumieniem. Na przykład moja OSP za 200- 300 zdarzeń w roku otrzymuje od 7000 zł do 15 000 zł, wystarczy na dwa do czterech kompletów umundurowania
bojowego, a gdzie reszta? KG PSP dając środki, narzuca asortyment wyposażenia, który
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można za nie kupić, zmuszając tym samym ochotników do różnych wybiegów, aby kupić
nie to, co można, ale to, co jest niezbędne. Wchodzi tu cała mądrość „pułkowników sztabowych”, którym słupki muszą się zgadzać.
Tworząc KSRG, strażacy zawodowi zapewnili sobie pomoc kilkuset tysięcy ochotników. W ich planach mają siły i środki, żeby udzielić pomocy potrzebującym w każdym
miejscu w kraju w bardzo krótkim czasie. Kiedy gen. brygadier Feliks Dela tworzył KSRG,
każda jednostka dostała siekierołom – na początek, bo nie było pieniędzy, ale później
miało być lepiej. Minęło ponad 20 lat i środków dalej nie ma, ale wymagania rosną. Oczywiście kłopoty są chwilowe. Za 30-40 lat już będzie dobrze... PSP darzy nas wielkim uznaniem i szacunkiem – którego miałem wątpliwą przyjemność doświadczyć na ostatnim
Zjeździe Krajowym. Komendant główny PSP nie znalazł czasu, żeby podziękować ochotnikom za ich pracę. Bardzo przykre, że jak się pali, to panowie oficerowie wiedzą, kogo
wezwać na pomoc, chętnie odbiorą odznaczenie, podziękowanie, awans za sprawne akcje,
ale podziękować tym bezimiennym bohaterom to już zbyt duża fatyga. Może obawiają się,
że przyjdziemy w brudnych bojowych mundurach, bo na kupno mundurów wyjściowych
dla członków OSP generalicja się nie zgadza. Przykro mi z powodu traktowania strażaków
ochotników przez kolegów z PSP jak ubogich krewnych. Ciekawe, jak będą wyglądały ich
plany, założenia, wytyczne, jeżeli OSP zabraknie.
Samorządy utrzymanie OSP mają w zadaniach własnych, czyli muszą je utrzymywać.
Tylko nikt nie zapisał, czy jednostek ma być dziesięć, czy jedna. Wielu samorządowców
uważa się za świetnych biznesmenów i tnąc koszty, zlikwidowało wiele OSP typu M i S1.
Dzisiaj to zjawisko jest mniej widoczne, ale zlikwidowane jednostki nie reaktywowały się.
Zaoszczędzono w stosunku rocznym beczkę paliwa i parę złotych, a stracono bezpowrotnie wielu zaangażowanych ludzi. Nie wiem, czy było warto, ale niesmak i obojętność
na działalność społeczną u wielu strażaków pozostał. Oczywiście wiele samorządów nie
likwidowało, a wspierało, doposażało i dzisiaj mają silne OSP, które nie oglądając się na
PSP, niosą pomoc lokalnej społeczności.
Władze państwowe po 1989 r. nabrały dystansu do pracy społecznej – wszystko sobie
kupimy i bez łaski. W Sejmie RP raz było lepiej, raz gorzej lub bardzo źle, jak za obecnej
władzy, ale nigdy nie zauważyłem, żeby parlament poważnie pochylił się nad naszymi
problemami. Padają różne propozycje wąskiej specjalizacji OSP. Uważam, że to powinna
być decyzja danej OSP, a nie wynik analiz sztabowców z PSP. OSP powinny mieć dobrze
wyszkolonych druhów do zadań mało specjalistycznych – to ponad 90% zdarzeń. Drużyny o wysokiej wiedzy specjalistycznej i wysokich umiejętnościach, m.in. chemiczne,
wysokościowe, płetwonurków, powinny być domeną PSP.
OSP jest stowarzyszeniem pod rozkazami PSP i na garnuszku samorządu. Nasza działalność wymaga dużych nakładów finansowych (samochody, sprzęt, uzbrojenie osobiste – to
bardzo drogie rzeczy) i specjalistycznego szkolenia oraz pracy w kolektywie pod jednoosobowym kierownictwem. Zdarza się, że niektórzy nadużywają swoich kompetencji i dochodzi
do nieporozumień oraz udowadniania, kto jest ważniejszy. Dobrze byłoby niektórych podszkolić w podejściu do ochotników, bo to nie są pracownicy wójta, burmistrza ani strażacy
zawodowi, którzy wykonują rozkazy. Przydałoby się spróbować ubrać te zależności w jakieś
normy czy uregulowania, oczywiście w obecności wszystkich zainteresowanych stron.
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Współpraca z samorządem gminnym generalnie układa się dobrze, co nie oznacza,
że nie może być lepiej. Samorządowcy po 30 latach doświadczeń już wiedzą, że obrona
cywilna nie istnieje, wojsko nie pomoże i w kwestii pomocy w trudnych sytuacjach liczyć
można tylko na strażaków ochotników. Co do współpracy z PSP, trzeba przyznać, że na
poziomie powiatu jest bardzo dobra, ale powiaty niewiele tu mogą. Gorzej z województwem, a o centrali lepiej nie mówić. Zdarza się, że jako nasi goście narzucają nam swój
ceremoniał – na przykład meldunek składany jest komendantowi wojewódzkiemu PSP
lub wojewodzie.
Jeżeli chodzi o działalność OSP poza działaniami ratowniczymi, to tylko sporty pożarnicze – zawody gminne, powiatowe i wojewódzkie – mobilizują młodzież i starszych do
ćwiczeń. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej czy Konkurs Plastyczny nieźle funkcjonują, ale potrzeba tu przychylności dyrektora szkoły i nauczyciela, który zaopiekuje się
dziećmi i młodzieżą.
Współpraca zagraniczna ze strażakami w latach 90. XX w. i na początku XXI w. rozwijała
się bardzo dobrze (Niemcy, Holandia, Dania). Dziś te kontakty osłabły. Kupujemy do OSP
nowe samochody, bardzo dobrze uzbrojone, potrafimy obsługiwać profesjonalny sprzęt i na
dobrą sprawę często dysponujemy lepszym sprzętem niż koledzy na zachodzie Europy.
Szkolenia statutowe – jeżeli są, to jest ich bardzo mało. Szkolenia operacyjno-techniczne organizuje powiatowa PSP i czasami trudno znaleźć kompromisowy termin – ochotnikom pasuje sobota lub niedziela, a funkcjonariuszom PSP niekoniecznie. Szkolenia
z pierwszej pomocy medycznej to największy kłopot, ponieważ są drogie. Odbywają się
w trybie kilkudniowym, stacjonarnym, zazwyczaj dosyć daleko od siedziby OSP.
Społeczne zaangażowanie obywateli w zapewnienie swojego bezpieczeństwa na dzień
dzisiejszy jest w mojej ocenie zerowe. Jeśli coś się stanie, to ma ktoś przyjechać i udzielić
pomocy. Taką postawę prezentują media i rządzący, zero wymagań od obywatela. Szkoły
tego nie uczą, obrona cywilna nie istnieje, pracodawcy mają pomnażać kapitał i płacić
wyższe podatki, a nie zajmować się sprawami związanymi z bezpieczeństwem.
Uważam, że rola Związku w reprezentowaniu interesów członków OSP będących
pracownikami samorządowymi jest niewielka. Jeżeli ktoś decyduje się zostać kierowcą
w OSP, ale pracodawcą jest samorząd, to niestety podpisuje zakres obowiązków i jest pracownikiem tego, kto mu płaci, ale też wymaga. Myślę, że gdy dochodzi do sporu pracownik – pracodawca, Związek nie powinien się angażować oficjalnie po jednej ze stron.
Niech spór rozstrzyga sąd pracy.
Związek powinien mieć zagwarantowane finansowanie przez państwo, czy to bezpośrednio z budżetu, czy z firm ubezpieczeniowych – na statutową działalność, bez możliwości zabrania tych pieniędzy przez Sejm RP.
Na dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałem, największym problemem w OSP są ludzie,
a właściwie ich brak. Jest bardzo duża rotacja. Ludzie zmieniają pracę, miejsce zamieszkania, wyjeżdżają do pracy za granicę, na studia i często nie wracają. Dziś ludzie za ciężką
pracę, wylany pot, narażanie życia i zdrowia oczekują czegoś więcej niż uścisk dłoni prezesa i słowo dziękuję.
Związek i OSP będą się rozwijały tak długo, aż ktoś nie zacznie majstrować w statutach, w ustawach i spróbuje nas uszczęśliwić na siłę, a przy okazji ubezwłasnowolnić.
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Myślę, że ludzi oddanych ochotniczemu pożarnictwu w kraju jest bardzo wielu. Jeżeli nikt
nie będzie przeszkadzał, to jeszcze trochę podziałamy. Myślę, że kiedyś przyjdzie taki czas,
że młodzi ludzie zostaną w kraju, w swoich małych ojczyznach i jeśli już wstąpią do OSP,
to tak jak kiedyś my – na kilkadziesiąt lat.
Lech Cabel od 1969 r. jest członkiem OSP Drezdenko. Od roku 2016 r. prezes tej jednostki.
Inżynier chemik po Politechnice Szczecińskiej, kierownik PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku.
W latach 1998-2002 starosta strzelecko-drezdenecki. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, prezes ZOP ZOSP RP w Strzelcach Krajeńskich, wiceprezes ZOW ZOSP
woj. lubuskiego. W latach 2002-2007 i w obecnej kadencji – członek Głównego Sądu
Honorowego ZOSP RP.
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Dariusz P. Kała
Prawo ochrony przeciwpożarowej jest ważnym ogniwem i obszarem systemu prawa
polskiego. Świadczy chociażby o tym fakt, że kwestie ochrony przeciwpożarowej były już
w okresie tzw. międzywojnia regulowane przeze prawodawcę na poziomie aktów ustawowych. 19 listopada 1934 r. weszła w życie pierwsza po odzyskaniu niepodległości ustawa
o ochronie przeciwpożarowej1. Z biegiem czasu zastępowano ją kolejnymi ustawami w tej
materii2. Oznacza to, że ochrona przeciwpożarowa była, jest i będzie jednym z zasadniczych filarów państwa polskiego, do którego przywiązuje się znaczącą uwagę. Nie ma
w tym przypadku znaczenia zmiana ustroju prawnego, gospodarczego, aksjologicznego
i politycznego Polski na przestrzeni minionego wieku. Niezależnie od zmian na przestrzeni ostatnich lat bezpieczeństwo pożarowe obywateli pozostaje niezmienną potrzebą i obowiązkiem państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

1
2

Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami (Dz.U. z 1934 r. nr 41, poz. 365).
Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz.U. z 1950 r. nr 6, poz. 51);
ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1960 r. nr 20, poz. 120 ze zm.); ustawa
z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1975 r. nr 20, poz. 106 ze zm.); ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.).
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Wyrazem tego jest także system ochrony przeciwpożarowej, składający się z dwóch zasadniczych ogniw: Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych
w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ogniwa tego systemu,
czy to w postaci PSP, czy OSP, rozsiane są po całej Polsce i znajdują się praktycznie w każdej
gminie i powiecie. Kształt tego systemu uzależniony jest w dużej mierze od prognostycznych
analiz, które znajdują odzwierciedlenie w konkretnych zapisach aktów prawnych.
1. Regulacje prawne pod rozwagę
Prawo ochrony przeciwpożarowej w Polsce z jednej strony wykazuje pewną stabilność,
a z drugiej niejaki marazm. O ile stabilność prawa jest w świetle zasad demokratycznego państwa prawnego pożądaną cechą, o tyle prawo to powinno reagować na zachodzące w życiu
społecznym zmiany – poprzez konkretne nowelizacje czy wręcz nowych aktów prawnych lub
znacząco przebudowanych. I ego właśnie dotyczy obserwowany w ostatnich latach marazm.
Trudno wskazywać jednego winnego takiej sytuacji, ponieważ tworzenie prawa podyktowane jest z jednej strony pewnymi wymaganiami legislacyjnymi i uprawnieniami
konkretnych organów, które to prawo mogą kreować i zmieniać (Sejm, Senat, Prezydent
RP, rząd), a z drugiej strony, aby prawo ulegało mądrym i słusznym zmianom, musi spotykać się z właściwym zainteresowaniem, analizą i wnioskowaniem. Ważnym elementem tworzenia dobrego prawa jest baczna obserwacja zachodzących w życiu społecznym
zmian, należyty przepływ informacji pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na tworzenie prawa i w ostateczności dobra legislacja.
Obserwując i badając prawo ochrony przeciwpożarowej i prawo z nim związane,
w ostatnich latach można dostrzec pewne niedomagania regulacji prawnych, które rodzą
wątpliwości w stosowaniu prawa. Na niektóre propozycje nowelizacji prawa wskazałem
w swojej publikacji3. Jednym z takich problemów jest kwestia badań oraz uprawnień do
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Osoby, które uzyskały takie badania i uprawnienia w ramach służby w PSP, mają wątpliwości, czy mogą je wykorzystywać w działalności OSP. Przepisy nie mówią wprost o dopuszczalności wykorzystywania takich badań
i uprawnień w ramach dwóch formacji, stąd pewnego rodzaju obawa. W tym zakresie należałoby przeprowadzić analizy i ewentualne nowelizacje prawa, aby osoba, która ma takie
badania i uprawnienia w ramach służby w PSP, mogła je wykorzystywać, działając w OSP.
Od lat pozostaje również nieuregulowana kwestia kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP. W praktyce funkcjonuje model zatrudniania członków OSP jako kierowców
na umowę o pracę lub umowę zlecenie w urzędzie gminy. Są to prawnie dopuszczalne
modele, ale niektóre gminy mają w tym zakresie poważne wątpliwości z racji pewnego
niedomagania przepisów o pracownikach samorządowych oraz stanowiskach w urzędach
gmin. Owocem tych niejasności są świeże praktyki Regionalnej Izby Obrachunkowej

3

D.P. Kała, Postulaty de lege ferenda w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminy,
„Samorząd Terytorialny” 2020, nr 12, s. 58-74.
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w Gdańsku, która stanęła na stanowisku, że niedopuszczalne jest zatrudnianie kierowców
i konserwatorów sprzętu OSP w gminach, co powoduje problemy w takim zatrudnianiu
i może zagrozić bezpieczeństwu pożarowemu w gminach4.
Innym problemem jest uznawania kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP za
osoby pracujące w warunkach szczególnych5. Zgodnie załącznikiem nr 2 poz. 9 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych6 prace kierowców pojazdów
uprzywilejowanych zalicza się do prac o szczególnym charakterze. „Wykonywanie pracy o szczególnym charakterze jest jedną z przesłanek wymaganych do nabycia prawa do
emerytury pomostowej oraz rekompensaty, czyli odszkodowania za utratę możliwości
nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej”7.
Przepisy te wydają się nie funkcjonować w urzędach gmin, przez co nie są odprowadzane
za strażaków składki na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych. Przepisy te należałoby
doprecyzować, aby strażacy OSP mogli korzystać z regulacji tam zawartych.
Od lat pozostaje nieuregulowana kwestia procedur związanych z wypłacaniem członkom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
W ustawie o ochronie przeciwpożarowej brak jest jasnego wskazania, że uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu powinna być wykonana poprzez wydanie zarządzenia wójta,
które doprecyzowałoby procedury wypłat, zwłaszcza że w skali całego kraju są bardzo
rozbieżne8. Brak jasnej regulacji co do ekwiwalentu sprawia, że gminy muszą płacić ekwiwalent swoim strażakom, którzy prowadzą działania ratownicze poza terenem macierzystej gminy9. Całkowicie martwy w praktyce jest przepis art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, który tak naprawdę nie wiadomo, po co w tej ustawie istnieje.
Zdefiniowania w ustawie o ochronie przeciwpożarowej wymaga pojęcie szkolenia pożarniczego. Brak takiej definicji rodzi niejasność, czy za szkolenie można uznać ćwiczenia ratownicze i czy za udział w ćwiczeniach należy płacić ekwiwalent. W mojej ocenie w obecnym
stanie prawnym ćwiczeń ratowniczych nie można kwalifikować jako szkoleń pożarniczych i za
ćwiczenia ratownicze nie należy płacić ekwiwalentu10. Praktyka pokazuje jednak, że w jednych
gminach za udział w ćwiczeniach ratowniczych płaci się ekwiwalent, a w innych nie.

4

5

6
7
8

9
10

D.P. Kała, Niebezpieczna wykładnia w zakresie zatrudniania kierowców i konserwatorów w urzędzie gminy,
„Strażak” 2020, nr 10, s. 56-57.
D.P. Kała, Praca o szczególnym charakterze, „Strażak” 2015, nr 1; D.P. Kała, Kierowca pojazdu uprzywilejowanego – praca o szczególnym charakterze, „Strażak” 2015, nr 6; D.P. Kała, Pełny wymiar czasu pracy kierowcy
pojazdu uprzywilejowanego, „Strażak” 2017, nr 4.
Tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz. 1924.
D.P. Kała, Pełny wymiar czasu pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, „Strażak” 2017, nr 4.
D.P. Kała, Ekwiwalent w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów, „Strażak” 2016, nr 3; D.P. Kała, Zarządzenie
w procedurze wypłaty ekwiwalentu, „Strażak” 2016, nr 12.
D.P. Kała, Ekwiwalent za działania ratownicze poza terenem działania OSP, „Strażak” 2013, nr 4.
Zob.: D.P. Kała, Ekwiwalent pieniężny za ćwiczenia i zawody dla członka ochotniczej straży pożarnej. Glosa
do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 1.07.2014 r., IV SA/Wr 100/14, „Finanse
Komunalne” 2015, nr 12.
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Przepisy o wypłacaniu członom OSP odszkodowań za wypadek podczas działań ratowniczych są niejasne, zawierają kilkukrotne odesłania, dublują się i powodują w praktyce niejasność – kto i w jakim wymiarze ma takie odszkodowanie wypłacić11.
Niejasne i nieprecyzyjne są także przepisy dotyczące ponoszenia kosztów wyżywienia członków OSP podczas długotrwałych działań ratowniczych, co powoduje, że gminy
w wielu przypadkach odmawiają ich finansowania12.
Regulacja dotycząca udzielania dotacji dla OSP z budżetów jednostek samorządu terytorialnego zawarta w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jest niepełna, nie wskazano,
o jaką dotację (celową, przedmiotową, podmiotową) chodziło ustawodawcy. Powoduje
to niejasność w zakresie stosowania tej dotacji i rozbieżne praktyki w skali całego kraju13.
Niedoprecyzowane pozostają przepisy o finansowaniu ratownictwa wodnego, co skutkuje zablokowaniem dla OSP możliwości finansowania, mimo że OSP takie ratownictwo
prowadzą i posiadają sprzęt z nim związany14.
Brak wyraźnego wskazania w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
że dopuszczalne jest finansowanie zakupu mundurów galowych ze środków gmin, toteż
wiele gmin odmawia takiego finansowania i znajduje to także poparcie niektórych regionalnych izb obrachunkowych15.
Niejasne przepisy w zakresie finansowania remiz OSP, w tym całkowicie zbędna
z punktu widzenia OSP regulacja zawarta w art. 44 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
powoduje niejasność w finansowaniu tych remiz w sytuacji, kiedy mamy do czynienia
z ich różnym statusem własnościowym16.
Choć już jakiś czas temu pojawił się w art. 19 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zapis o możliwej współpracy ochotniczych straży pożarnych z Wojskami Obrony Terytorialnej, do dnia dzisiejszego nie zostało wydane zapowiedziane w tej ustawie rozporządzenie
o formach tego współdziałania.
Niedoprecyzowany pozostaje § 7 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych
poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów17, który sztywno zakreśla zakres zwrotu, o jaki może
wystąpić gmina do podmiotu wzywającego OSP poza teren jej działania. Zakres realnie
ponoszonych kosztów może być szerszy niż wskazany w § 7:
1) zużycie paliwa,

11

12
13

14
15
16
17

D.P. Kała, Renty dla członków OSP i ich rodzin, „Strażak” 2012, nr 11; D.P. Kała, Jednorazowe odszkodowania
dla członków OSP i ich rodzin, „Strażak” 2012, nr 12; D.P. Kała, Odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu,
„Strażak” 2013, nr 1.
D.P. Kała, Wyżywienie członków OSP podczas długotrwałych działań ratowniczych, „Strażak” 2013, nr 11.
D.P. Kała, Dotacja dla OSP na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, „Strażak” 2014, nr 4; D.P. Kała,
Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, Warszawa 2015, s. 246.
D.P. Kała, Uprawnienia OSP do prowadzenia ratownictwa wodnego, „Strażak” 2015, nr 12.
D.P. Kała, Finansowanie zakupu mundurów dla OSP przez gminę, „Strażak” 2016, nr 6.
D.P. Kała, System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce, Gdańsk 2020, s. 129 i n.
Dz.U. z 1998 r. nr 94, poz. 598.
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2) zużycie środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów,
3) wyżywienie uczestników działania ratowniczego.
Pewnej analizy wymaga udział OSP w zabezpieczaniu imprez masowych. Na jakich
zasadach i w jakim zakresie OSP powinny uczestniczyć w takim zabezpieczeniu i na jakich
zasadach powinny odbywać się płatności za tego typu działania? W wielu gminach pojawia się problem, że OSP jest od wszystkiego: od pożarów, zabezpieczania wyścigów kolarskich, biegów, odśnieżania itp. – i to wcale nie w charakterze zapewnienia bezpieczeństwa
pożarowego, ale jako formacja „na zawołanie wójta”.
Jednoznacznego rozstrzygnięcia domaga się kwestia dodatku emerytalnego dla członków OSP, od lat wykorzystywana ewidentnie politycznie, jako forma mamienia i budzenia
nadziei na dodatkowe świadczenie dla strażaków ochotników. Należy się w końcu zdecydować, czy państwo polskie stać na taki dodatek, czy nie – i przeciąć temat, który z daleka
trąci hipokryzją polityczną18.
Wszystkie powyżej wymienione obszary prawa związane z funkcjonowaniem OSP
powinny znaleźć się w zainteresowaniu ustawodawcy i liderów ochrony przeciwpożarowej. Powinny zostać poddane wnikliwej analizie, której efektem stanie się szeroka nowelizacja prawa, doskonaląca funkcjonowanie OSP w Polsce. Dalszy brak tych nowelizacji będzie powodował coraz większe wątpliwości w stosowaniu prawa w tych obszarach,
co zwykle generuje spory prawne, przenoszone do sądów i organów kontrolnych. Wskazane obszary wymagające nowelizacji prawa nie obejmują wszystkich niedomagań prawnych funkcjonowania OSP. W opracowaniu tym opisuję tylko te najbardziej rzucające się
w oczy, od lat powodujące zakłócenia w funkcjonowania OSP i całego systemu ochrony
przeciwpożarowej.
2. Realizacja zadań statutowych
Ważnym problemem pozostaje kwestia rzeczywistego, właściwego wykonywania zadań statutowych przez OSP. Bez większego zainteresowania podmiotów ochrony przeciwpożarowej przeszedł raport Najwyższej Izby Kontroli o finansowaniu ochotniczych straży
pożarnych z 2019 r.19. Spotkał się ona za to z dużym zainteresowaniem opinii publicznej.
Opierając się na tezach tego raportu, media wykreowały niekorzystny wizerunek OSP
jako organizacji nieco niewydolnych. W mediach ogólnopolskich wielokrotnie została
powtórzona informacja, że „tylko 30 proc. jednostek OSP jest gotowych do akcji”20.
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Por. D.P. Kała, Cyceron a dodatek emerytalny dla ochotników, https://www.lexfire.pl/slider/item/1318-cyceron-a-dodatek-emerytalny-dla-ochotnikow (dostęp: 16.11.2020).
LPO.430.006.2018, nr ewid. 9/2019/P/18/093/LPO, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/osp
-osp-nierowna.html (dostęp: 24.04.2020) – dalej jako: Raport 2019.
Por.: M. Warszawski, Raport NIK o OSP: Tylko 30 proc. jednostek gotowych do akcji, https://wyborcza.
pl/7,75398,24963221,osp-pod-lupa-nik-tylko-30-proc-jednostek-gotowych-do-akcji.html, (dostęp: 16.11.2020); Alarmujący raport NIK. „Tylko 30% OSP jest w pełni przygotowanych do udziału w akcjach”, https://osp.pl/artykuly/alarmujacy-raport-nik-tylko-30-osp-jest-w-pelni-przygotowanych-do-udzialu-w-akcjach,18295/ (dostęp: 16.11.2020).
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Czegokolwiek by nie powiedzieć o tym raporcie, jego wiarygodności, rzetelności, słuszności
stawianych tam tez, jest to jedyny w ostatnich latach dokument takiej rangi, w którym przeanalizowano mechanizmy związane z finansowaniem OSP w skali całego kraju21. Spostrzeżenia,
które się tam znalazły, w niemałym zakresie pokrywają się z moimi spostrzeżeniami wyniesionymi z kilkudziesięciu szkoleń przeprowadzonych w Polsce dla pracowników samorządowych
obsługujących w gminach OSP oraz dla członków zarządów OSP. Zasadniczym pytaniem po
lekturze raportu NIK, jest pytanie o niską wyjazdowość wielu OSP w Polsce. W każdym województwie istnieje spora liczba jednostek OSP, które notują w skali całego roku do 10 wyjazdów
do akcji ratowniczo-gaśniczych22. W takiej sytuacji rodzi się wątpliwość dotycząca zasadności
utrzymywania zasobów OSP, kiedy nie wyjeżdżają one do akcji. Nie można się zgodzić na tradycyjną odpowiedź udzielaną w takim przypadku, że gdy przyjdzie duże zdarzenie, to te mało
działające OSP na pewno się przydadzą i spełnią swoją rolę jako „rezerwa”, „zapas” systemu
bezpieczeństwa pożarowego. Owszem, to twierdzenie zasadne, jednak czas chyba najwyższy
na głębszą analizę tego zjawiska i oszacowanie rzeczywistych kosztów utrzymywania tej „rezerwy” oraz jej rzeczywistej zasadności i przydatności. Nie chodzi w tym przypadku o prostą
likwidację OSP rzadziej wyjeżdżających, ale o mądrą ewaluację rzeczywistego działania systemu bezpieczeństwa pożarowego w gminach i wyciągnięcie mądrych wniosków – aby system
bezpieczeństwa pożarowego był jeszcze bardziej skuteczny i efektywny, a OSP mogły działać
w miarę prężnie i owocnie, nie tylko w obszarze udzielania pomocy, ale także kreowania życia
kulturalnego i edukacyjnego na terenach mniejszych gmin.
W latach 2016-2018 dokonała się zasadnicza reforma finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce. Środki z dotacji MSWiA oraz z puli środków z ubezpieczeń od ognia, które dotychczas były dystrybuowane do OSP za pośrednictwem Związku OSP RP, zostały przekazane do
dystrybucji za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana ta została dokonana po prawie 30 latach funkcjonowania takiego systemu w Polsce. Po niemal 3 latach obowiązywania tej
reformy należałoby dokonać jej ewaluacji i odpowiedzieć na pytanie: czy ma być utrzymywana
w przyszłości, czy należy powrócić do starego systemu? W krótkiej sondzie na portalu Facebook
180 osób odpowiedziało, że: „Reforma przyczyniła się do zwiększenia efektywności i celowości
wydatkowania środków bez uszczerbku dla ZOSP RP i OSP”, a 45 osób: „Reforma pogorszyła
efektywność i celowość wydatkowania środków z uszczerbkiem dla ZOSP RP i OSP”. Sonda ta
nie może być w pełni miarodajnym narzędziem socjologicznym, jednak daje pewien pogląd
na ocenę reformy finansowania OSP przez środowisko strażaków. W tym zakresie potrzebne
są pogłębione badania, aby podejmowane decyzje były jak najbardziej racjonalne.
Dariusz P. Kała jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Członek OSP w Zielonce oraz przewodniczący
Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Wołominie.
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Zob.: D.P. Kała, Udoskonalanie zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa w gminie poprzez scalanie Ochotniczych Straży Pożarnych, [w:] Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce,
red. H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, Elbląg 2020, s. 231-245, https://pwsz.elblag.
pl/prawne-uwarunkowania-funkcjonowania-samorzadu-terytorialnego-w-polsce.html (dostęp: 16.11.2020).
Dane z województwa mazowieckiego: https://strazacki.pl/statystyki-osp-woj-mazowieckie-7 (dostęp: 5.05.2020).
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W 2021 r. obchodzimy 100-lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Od chwili
powołania do życia Związku wiele się zmieniło nie tylko w naszym codziennym życiu, ale
także w zakresie występujących zagrożeń. Pożary nie są już dominujące w szerokim wachlarzu działań straży pożarnych. Miejsce to zajęły miejscowe zagrożenia, z którymi walka
wymaga nowoczesnego, wysoce profesjonalnego sprzętu i odpowiedniego wyszkolenia. Patrząc zarówno wstecz, jak i w przyszłość, warto odpowiedzieć sobie na nurtujące wielu z nas
pytanie: Dokąd idziemy jako formacja OSP i jaka ma być w tym rola naszego Związku?

1. Pasja to piękna sprawa… (Andrzej Gwiazdonik)
Jednostki OSP od ponad 150 lat pełnią na rzecz społeczeństwa służbę w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Od około 30 lat służba ta zmienia się i dziś wykracza daleko poza gaszenie pożarów. Strażacy ochotnicy realizują zadania ratownicze na drogach, na wodzie i pod
wodą, na wysokościach, poszukują ludzi, przeciwdziałają skutkom zagrożeń chemicznych.
W małych miejscowościach, zwłaszcza oddalonych od centrów powiatowych, to oni
pierwsi niosą pomoc. W lokalnym środowisku OSP prowadzą nie tylko działalność ratowniczą, ale też kulturalną, sportową, patriotyczną. Przecież remiza strażacka to jeden
z głównych budynków wsi obok kościoła, szkoły, urzędu. Jeśli w danej miejscowości nie
ma ośrodka kultury, to wszystkie spotkania organizowane są w remizach OSP.
Co do Związku, to realizuje on zadania w szerokim zakresie, począwszy od spraw organizacyjnych aż po kulturę w pełni znaczenia tego słowa. Uregulowanie spraw organizacyjnych, umundurowania, ceremoniału, organizacji MDP – to dobry kierunek. Sprawę
szkoleń pozostawiłbym w gestii PSP, która zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
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powinna zajmować się wszystkimi zagadnieniami operacyjnymi. Państwo i samorząd
powinny utrzymywać jednostki OSP, ale w tym zakresie konieczny jest większy nadzór.
Zakupy samochodów i sprzętu należy przeprowadzać w oparciu o plany ratownicze i katalogi zagrożeń. Obecnie, według mnie, odbywa się to na zasadzie widzimisię.
Co trzeba zrobić, aby utrzymać, rozwijać i umacniać działalność ratowniczą? Tu chciałbym
poruszyć bardzo ważną kwestię, a mianowicie ludzi. Widzimy, jak obecnie jednostki wyposażane są w nowe samochody i sprzęt. Trafiają one do OSP, które narzekają na brak ludzi do
wyjazdów, zwłaszcza w godzinach porannych. Nie jestem za wstrzymaniem zakupów, tylko
za podjęciem działań legislacyjno-prawnych tworzących strażakom-ratownikom OSP większe
możliwości udziału w działaniach w czasie pracy. Niedługo może dojść bowiem do sytuacji,
że do akcji będą jeździli emeryci lub młodzież szkół średnich. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby strażak w godzinach pracy opuścił stanowisko pracy i udał się do akcji. Ekwiwalent
nie jest tym czynnikiem, on jest tylko rekompensatą za utracone wynagrodzenie. Również
dodatek do emerytury nie będzie spełniał tego warunku. Dlatego należy dążyć do uchwalenia
przepisów regulujących możliwość udziału strażaków w działaniach ratowniczych podczas
pracy. Obecnie odbywa się to na zasadach dobrowolności i wyrozumiałości pracodawców.
Nie mniej ważna dla prawidłowego funkcjonowania OSP jest działalność sportowa. Trzeba
przyznać, że na niższych szczeblach jest ona na dobrym poziomie. Jednak na poziomie wojewódzkim czy też krajowym już nie. Przeprowadzanie tego typu przedsięwzięć jest wielkim
wyzwaniem dla organizatorów, którzy z reguły chcą je tylko zaliczyć. W innych krajach to
szansa na pokazanie społeczeństwu działalności straży. W zawodach takich można promować
jednostki OSP czy też Związek. Wielokrotnie brałem udział w zawodach międzynarodowych
i na ich tle wypadamy bardzo blado. Jest grono ludzi zaangażowanych w kolegia sędziowskie
szczebla wojewódzkiego czy krajowego, ale ich zapał jest często po prostu gaszony.
Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, oczekiwałbym od niej określenia wyposażenia jednostek OSP. Opracowane są co prawda katalogi zagrożeń i plany ratownicze, ale
wyposażenie jednostek jest już dowolne. W OSP specjalizacje tworzone są nie w odniesieniu do realnego zagrożenia, tylko do ambicji niektórych osób. Niejednokrotnie wydawane
są ogromne środki finansowe, mimo że nie ma ku temu uzasadnionych podstaw.
Zastanawiając się, jak zwiększyć efektywność struktur związkowych i aktywność działaczy
Związku, należałoby dążyć do zatrudniania w jego strukturach etatowych członków OSP. Znany na całym świecie producent samochodów i sprzętu pożarniczego szczyci się tym, że około
70% zatrudnionych pracowników firmy to strażacy ochotnicy. Oni pracują i wytwarzają sprzęt
taki, jaki jest potrzebny na podstawie ich własnych doświadczeń. Znam wielu pracowników
Związku, którzy są członkami OSP i z nimi rozmawia się zawsze merytorycznie.
Wskazane byłoby, żeby w urzędach gminnych, zwłaszcza tych niedużych, pracownicy ochrony przeciwpożarowej byli zarazem komendantami gminnymi. Obecnie w urzędach gmin są inspektorzy mający w gestii zagadnienia ochrony ppoż. jako dodatkowe,
natomiast w strukturach ZOG ZOSP RP jest komendant gminny OSP. Sądzę, że lepszym
rozwiązaniem byłoby połącznie tego stanowiska z funkcją komendanta. W ten sposób
komendant miałby większe rozeznanie w wyposażeniu jednostek OSP. Co do kierowców
należałoby się zastanowić nad rozwiązaniem prawnym w zakresie ujednolicenia wynagrodzenia za obsługę samochodów i sprzętu, bo stawki są różne.
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Na zakończenie raz jeszcze chciałbym podkreślić, że najważniejsi są ludzie. W ubiegłym wieku nie było problemu z osobami do pracy społecznej w szeregach OSP, mimo że
nie było tak dużo i tak dobrego sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Remizy tętniły życiem. Obecnie widzimy, że to się zmieniło. Jest coraz więcej samochodów i sprzętu, a brak ludzi do jego obsługi. Rozmawiam z wieloma działaczami OSP, szukając może nie tyle powodu, co sposobu na zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Bo nie od
wczoraj wiadomo, że młodzi wyjeżdżają do dużych miast za pracą. Coraz częściej są to
wyjazdy na cały tydzień albo na dłuższy okres (poza granice kraju). Może rozwiązaniem
byłoby organizowanie miejsc pracy przy urzędach gmin w ramach prac komunalnych?
Może przy zatrudnianiu strażaków OSP należałoby zaoferować pracodawcom ulgi, na
przykład w ubezpieczaniu majątku? A może jednostki OSP będą organizowały działalność gospodarczą w swoich remizach i w ten sposób pozyskiwały ludzi do działalności
operacyjnej...? Dopóki jednak nie poprawi się sytuacja społeczna, może wciąż brakować
ludzi do działalności społecznej. Pasja to piękna sprawa, ale z reguły nie utrzyma się nią
rodziny. Wie o tym doskonale m.in. 40 druhów z naszej OSP uprawnionych do udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, którzy rocznie wyjeżdżają do 130-150 akcji.
Andrzej Gwiazdonik jest naczelnikiem OSP Jordanów, członkiem Komisji ds. Młodzieży
i Sportu ZG ZOSP RP oraz ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego. W strukturach
Związku OSP RP pełni funkcje: wiceprezesa ZOG ZOSP RP, sekretarza ZOP ZOSP RP
(pow. suski) i członka Prezydium ZOW ZOSP RP.
2. Idźmy sprawdzoną drogą (Zdzisław Czakis)
W 2020 r. OSP w Sejnach obchodziła jubileusz 145-lecia powstania. Historia jednostki
pokazuje dobitnie, jaką rolę pełni OSP w życiu małego miasteczka – i tą drogą powinniśmy iść w dalszym ciągu. Nie wolno nam zmarnować całego dorobku i historii. Powinniśmy podtrzymywać tradycje strażackie wypracowane przez pokolenia. Możemy jedynie je
modyfikować, zgodnie z postępem cywilizacyjnym.
Współczesne środowisko zagrożeń Polski obejmuje nie tylko katastrofy naturalne,
zagrożenia społeczno-ekonomiczne, zagrożenia klimatyczne i hybrydowe oraz – jak pokazuje pandemia COVID-19 – również biologiczne. Wśród potencjalnych scenariuszy
mogą pojawić się w szczególności: niepokoje społeczne połączone z przerwaniem łańcuchów dostaw, wyłączanie dostaw prądu na szerszych obszarach kraju czy też trudne do
zdefiniowania ocenie skutki społeczne, ekonomiczne i biologiczne przyspieszenia zmian
klimatycznych. W tym celu należałoby na bazie OSP budować ochronę obywatelską –
obywatelską odporność, przez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń funkcyjnych,
którzy szkoliliby obywateli.
Na bazie OSP powinno się stworzyć system dystrybucji indywidualnych środków
ochrony. Ze strony państwa – budżetu centralnego – pojawić się powinno większe wsparcie działalności ratowniczej i szkoleniowej. Zwiększenie finansowania zadań ochrony
ppoż. – ochrony ludności – ze środków centralnych i wspólnotowych. Należałoby także
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przyjąć nowe ramy ustawowe wspierające efektywnie system ochrony i bezpieczeństwa,
najlepiej bez politycznego zaangażowania w te prace poszczególnych partii politycznych,
tylko fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i pożarnictwa. Podobnie rzecz się ma z budową systemu obrony cywilnej kraju. Wiadomo bowiem nie od dziś, że poszczególni wójtowie czy burmistrzowie opierają ten system na OSP. Niech to będzie unormowane w taki
sposób, aby nie było sytuacji podobnych do tej, kiedy obecny rząd chciał przejąć OSP do
zadań różnych pod płaszczykiem OC. Musi się to odbyć zgodnie z zasadami międzynarodowymi. Koncepcje budowania nowych grup ratowniczych tylko do zadań paramilitarnych nie zawsze są trafne, czego najlepszym przykładem w dobie COVID-19 były WOT,
które nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje.
Ważnym tematem związanym ze szkolnictwem jest tworzenie w wybranych szkołach
klas strażackich. W Centrum Kształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w Sejnach są trzy takie klasy. Wśród wykładanych przedmiotów nauczania znajdziemy m.in. bezpieczeństwo
pożarowe. Nauka odbywa na podstawie programu szkolenia podstawowego strażaka OSP.
Temat utworzenia programu nauczania wspólnie z MEN, PSP i Związkiem powinien już
dawno być sfinalizowany, a opracowany program winien uwzględniać naukę w szkołach
resortowych (szkoły rolnicze, mechaniczne, budowlane). Wiem, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu klasy, tym bardziej że kształci się w nich tak bardzo potrzebnych
społeczeństwu przyszłych strażaków-ratowników.
Jeżeli chodzi o współpracę z innymi organizacjami, jak i współpracę zagraniczną, nasz
powiat nawiązał ją m.in. ze strażakami z Litwy i Białorusi. Nie zapomnę słów wypowiedzianych przez byłego ministra spraw wewnętrznych Litwy, a obecnie premiera Sauliusa
Skvernelisa, który nie mógł zrozumieć tego, że strażacy ochotnicy wyjeżdżają do zdarzeń
za darmo, bezinteresownie. Satysfakcjonujące jest to, że Litwini, biorąc przykład z naszych
rozwiązań, stworzyli w pełni mobilny system jednostek OSP także u siebie. Wykorzystali
wspólne projekty unijne z Polską, dzięki czemu rozbudowali remizy, zakupili samochody i sprzęt. Jednostki OSP nawiązały bardzo szeroką współpracę na szczeblu wspólnych
szkoleń, ćwiczeń, a także spotkań przy różnego rodzaju świętach, takich jak na przykład
wspólne obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Łoździejch. Niestety, zmiany polityczne
nie pozwoliły na kontynuację tych spotkań, niemniej jednak w dalszym ciągu są opracowywane wspólne projekty. W 2020 r. była nim budowa remizy OSP Giby z zakupem
nowego samochodu i sprzętu oraz szkoleń.
Idziemy trudną, ale jakże piękną drogą. Niezbędne są zmiany w wielu istotnych kwestiach, ale najlepiej dla strażackiego ruchu bez politycznych zabarwień, bo chodzi tu
przede wszystkim o bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Bądźmy sobą i róbmy swoje
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Zdzisław Czakis jest emerytowanym oficerem pożarnictwa z 17-letnim stażem na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Sejnach, prezesem OSP Sejny, wiceprezesem
ZOW ZOSP RP w Białymstoku oraz członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP.
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3. Rozważmy zmiany statutu Związku (Zbigniew Kaliszyk)
W 2021 r. obchodzić będziemy 100-lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w jego obecnej formie i formule organizacyjnej. Patrząc wstecz, nie możemy zapomnieć
o tych kilku pokoleniach druhen i druhów, których zaangażowanie i praca miały istotny wpływ na naszą organizację od chwili jej powstania. Często wracam do tamtych chwil
z moich prelekcji na temat fenomenu naszego wspaniałego ruchu, wykładów i prezentacji
przedstawianych młodym pokoleniom strażaków, podchorążym SGSP i studentom innych
uczelni. To przecież nasi druhowie – obok formacji wojskowych marszałka Józefa Piłsudskiego – tworzyli zbrojne formacje mundurowe wspierające powstawanie polskiego państwa.
To oni jako pierwsi dawali poczucie bezpieczeństwa obywatelom na ziemiach polskich.
Na czele naszego ruchu stali wówczas wybitni pasjonaci, którzy jeszcze za czasów zaborów wspierali tworzenie ochotniczych straży pożarnych i budowali struktury związkowe,
jeszcze wówczas podzielone przez te zabory.
Po 100 latach można pokusić się o stwierdzenie, że OSP trzymają się dzielnie. Wykonują
znakomicie zadanie utrzymywania bezpieczeństwa na swoim terenie, w swoich małych ojczyznach. Wspierają też administrację samorządową w okresie jej wielkiej próby radzenia
sobie ze skutkami pandemii. Niestety nieco gorzej jest ze strukturami terenowymi Związku. Obserwuję już od kilku lat, a szczególnie teraz, w okresie pandemii, pewne wyciszenie
i uśpienie naszej organizacji zarówno na szczeblu gmin, jak i powiatów. W 2020 r. prowadziłem kilka przedsięwzięć, które musiały opierać się na szczeblach gminnych i powiatowych
struktur związkowych w moim województwie. Oceniam, że około jednej czwartej zarządów
oddziałów powiatowych i jednej piątej zarządów oddziałów gminnych jest albo bardzo mało
aktywna, albo też nie działa wcale. Podobnie jest – z tego, co wiem – w innych rejonach kraju. To bardzo niedobry symptom dla spójności i rangi naszego ruchu.
Dlaczego tak się dzieje? Druhowie w OSP przestają chyba postrzegać Związek jako ich
reprezentanta i przedstawiciela ich interesów w swoim otoczeniu. Do władz gminnych
i wyżej powinni być w pierwszej kolejności wybierani pasjonaci, którzy naszym ruchem
żyją i którzy czują go i jego potrzeby. W rzeczywistości do władz terenowych trafiają często osoby światłe, z odpowiednim cenzusem wykształcenia i przygotowania zawodowego
bądź społecznego do pełnienia tych funkcji, ale nie zawsze mające odpowiednią wiedzę
o naszym ruchu i jego wspomnianych potrzebach. Dotyczy to szczególnie funkcji prezesów gminnych i powiatowych. Niejednokrotnie zostają nimi miejscowi „decydenci” (bo
taka tradycja), którzy nie mają odpowiedniej wiedzy o naszym strażackim środowisku,
a często również zbyt wiele czasu na pełnienie tych zaszczytnych funkcji. Druhowie wybierają wójtów, burmistrzów lub starostów (lub też przewodniczących odpowiedniej rady
samorządowej itp.), bo liczą na to, że będą mieli ich wsparcie, pomoc, również tę finansową. A wybrani liczą na to, że zbliżą się do najważniejszej formacji na swoim terenie,
nazywanej często – nie bez powodu – „armią wójta”. W efekcie zaabsorbowani zadaniami,
z jakimi wiążą się ich odpowiedzialne stanowiska, nie mogą poświęcać zbyt wiele uwagi
strażakom i ich problemom.
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Powinniśmy to zmienić. I to jak najprędzej. Nasz ruch wymaga pilnej zmiany formuły powoływania działaczy na odpowiednie szczeble organizacyjne. Przede wszystkim do
władz gminnych i powiatowych, a zwłaszcza na funkcje prezesów, powinni być wybierani
druhowie mający odpowiedni staż w naszej organizacji oraz pewne dokonania w swoim
życiowym dorobku. Tacy, którzy udowodnili swoją aktywność i zaangażowanie w naszej
organizacji. Bycie dobrym wójtem, burmistrzem lub starostą to za mało, aby być dobrym
prezesem organizacji gminnej bądź powiatowej Związku. Proponuję wręcz rozważyć
wprowadzenie odpowiednich poprawek do naszego statutu, aby nie pojawiały się w naszej
organizacji na tych ważnych i odpowiedzialnych funkcjach osoby spoza naszej struktury
czy nie czujące potrzeb ochotniczego strażactwa.
Nie będzie wówczas dochodziło do tak nieprawdopodobnych zdarzeń, jakie można
czasami zaobserwować w relacjach pomiędzy OSP a strukturami związkowymi. W jednej
z gmin na Mazowszu wójt, który był jednocześnie prezesem zarządu oddziału gminnego,
postanowił odebrać OSP jej strażnicę, wybudowaną przez druhów i społeczność lokalną
kilkadziesiąt lat temu. I nie ukrywał, że chce ją zamienić na Dom Dziennego Pobytu Seniorów (bo po co strażakom taki budynek?). Od przekazania strażnicy na majątek gminny uzależniał jakiekolwiek wsparcie dla OSP. Nie przyjmował propozycji nieodpłatnego
udostępnienia pomieszczeń na ten cel. Do kogo mieli się ci druhowie odwołać, skoro ich
prezes był zarazem ich przeciwnikiem? Na szczęście zwrócili się wyżej, m.in. do mnie –
jako sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, a ja do mec. Krzysztofa Miazgi. Dzięki
rozmowom i negocjacjom udało się powstrzymać apetyt wójta. Był też happy end w tej
sprawie. Zmienił się bowiem wójt w gminie, a nowy – bardzo straży przychylny i z wieloletnim stażem w naszej organizacji – podpisał porozumienie w formule proponowanej
przez mecenasa.
To nie jedyny taki przypadek. Jest ich znacznie więcej. Zapewne wielu z nas – działaczy
strażackich funkcjonujących w środowiskach lokalnych – mogłoby wymienić podobne.
Dlatego raz jeszcze apeluję: rozważmy takie rozwiązania prawne i organizacyjne, aby na
funkcje decyzyjne w naszej organizacji wybierani byli ludzie, którzy udowodnili swoje
zaangażowanie aktywnością w naszym pożarniczym środowisku.
Zbigniew Kaliszyk jest członkiem Zarządu Głównego Związku OSP RP, sekretarzem
ZOW ZOSP RP w Warszawie.
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XXXV.

SILNI NASZYM DOROBKIEM
TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ
Eugeniusz Tomasz Grzeszczak
Stare łacińskie powiedzenie „Historia magistra vitae est” oznacza: „Historia jest nauczycielką życia”. Nie sposób odmówić mu słuszności, gdyż historia świadczy o naszej
przeszłości. „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”, tak często mówił Józef Piłsudski.
Czas to przyjaciel przemijania. Biegnie do przodu, nie potrzebuje przystanku, gdyż nie
odczuwa zmęczenia – to jego fenomen. Pozostaje nam jedynie możliwość zatrzymania
piórem (dokumentacją zdjęciową) śladów życia tych, którzy byli przed nami.
Znamienny i zobowiązujący jest fakt, że przyszło nam żyć oraz twórczo i decyzyjnie
funkcjonować w czasach ważnych jubileuszy. Przede wszystkim 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, którą nasza ojczyzna utraciła w 1795 r., kiedy to trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria dokonały jej trzeciego rozbioru. Państwo niegdyś tak wielkie,
dumne i sławne przestało istnieć na wiele pokoleń.
1. O wolną i niepodległą
Marzenia mieszkańców naszego powiatu o niepodległości po latach walki na wschodzie z rusyfikacją, a na zachód od Strzałkowa z germanizacją zaczęły się ziszczać dopiero
na początku XX w., kiedy to odzyskanie wolności Polski ułatwiły zmiany geopolityczne w ówczesnej Europie oraz konflikt między naszymi zaborcami, który doprowadził
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w 1914 r. do wybuchu I wojny światowej. Prof. Adam Dobroński – historyk, samorządowiec i poseł na Sejm RP II kadencji – o tamtych czasach i poprzednich naszych pokoleniach, które w tych wielkich wydarzeniach uczestniczyły, pisał: „Trzeba było jednak
przede wszystkim przebudować i politycznie zorganizować masy chłopskie, pozyskać dla
sprawy narodowej robotników, wykreować środowiska inteligencji, doczekać się liderów
i porwać do czynu ochotników. Dzięki temu wąskie zrazu szeregi rozrosły się w liczne zastępy prawdziwych patriotów, często odzianych w strażackie uniformy. Odzyskanie przez
Polskę niepodległości po 123 latach było swoistym cudem, który nie byłby możliwy bez
zachowania się duchowej kultury Narodu”.
Podkreślić należy, że w tym okresie najstarszą i jedyną polską organizacją działającą
na tak wielką skalę pod wszystkimi trzema zaborami były ochotnicze straże ogniowe (tak
je wtedy nazywano). Zaangażowanie i poświęcenie działaczy straży ochotniczych, którzy
byli krzewicielami aktywności patriotycznej, społecznej i politycznej, przyniosło wymierne owoce w końcowej fazie I wojny światowej, gdy tak wielu Polaków włączyło się do walki
o niepodległość. Co więcej, z dokumentów historycznych, do których dotarł ZG ZOSP RP,
organizując w kwietniu 2018 r. w Warszawie wraz z Muzeum Historii Ruchu Ludowego
konferencję naukową, o której szeroko pisał miesięcznik „Strażak”, wynika, że w listopadzie 1918 r. do walki o wolną Polskę przystąpiło około 65 tys. strażaków.
Wieloletnia działalność ochotniczych straży zorganizowana była w związkach, w każdym z trzech zaborów. W zaborze pruskim prezesem był Stanisław Taczak – pierwszy przywódca powstania wielkopolskiego, którego 100. rocznicę godnie obchodziliśmy 27 grudnia
2018 r. To tacy jak on działacze i patrioci inspirowali kultywowanie tradycji społecznej i rozbudzanie narodowego ducha. Wreszcie ukryty wojskowy charakter straży ogniowej spowodował, że w listopadzie 1918 r. strażacy masowo wzięli udział w rozbrajaniu oddziałów okupacyjnych żandarmerii i policji, a po odzyskaniu niepodległości włączyli się w budowanie
bezpieczeństwa i pomyślności wolnej, samorządnej i demokratycznej ojczyzny.
To w szeregach naszej strażackiej organizacji zawiązywano orkiestry dęte, zespoły teatralne, które gromadziły młodzież i inspirowały patriotyczne nastroje. Tak było w Słupcy,
gdzie z inicjatywy dr. Bronisława Gutowskiego powstała w 1893 r. straż i orkiestra. Tak
było w Kowalewie Opactwie i Lądku w 1908 r. i wielu innych miejscach, gdzie daty powstania orkiestr pokrywają się z momentem powołania ochotniczych straży. W ten sposób straż stała się silnym spoiwem lokalnej społeczności, budowała wspólnotę, integrowała światłą, patriotycznie nastawioną część społeczeństwa, któremu służyli i uczestniczyli
w akcjach ratowniczych i bojowych wspólnie ojciec i syn, bracia i przyjaciele, a często
nawet całe rodziny. Tak bywa i teraz, bo straże potrafią budować wspólnotę, łączyć, a nie
dzielić, ratować i pomagać, tym którzy tej pomocy potrzebują.
W działalność OSP, szczególnie licznie powstających pod zaborem rosyjskim w latach
1914-1918, wpleciony jest bardzo silny wątek niepodległościowy. Rola, jaką straże ogniowe oraz Związek Floriański odegrały w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej i przywracaniu Polsce niepodległości, zasługuje na szczególne podkreślenie. Warto zauważyć,
że w będącej pod zaborami Polsce nie było polskiego wojska, a straże stanowiły namiastkę
polskich oddziałów paramilitarnych – jednolicie umundurowane, wyposażone w hełmy
i toporki bojowe, posługując się jednakowym regulaminem i komendami wydawanymi
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w języku ojczystym, nie tylko uczestniczyły w gaszeniu pożarów, ale odbywały regularne
ćwiczenia i zakonspirowane manewry oraz były gotowe do działania bez konieczności
przeprowadzania mobilizacji i koncentracji. Powszechnie przez społeczeństwo oraz naród
uznane i szanowane, a co ważne, wolne od sporów politycznych. Rozbudzały wyobraźnię
i dawały nadzieję na zorganizowanie społeczeństwa w niedalekiej przyszłości do walki
z ciemiężycielami. Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości nasilił się ruch
tworzenia jednostek ochotniczych, bowiem społeczeństwo poczuło potrzebę organizowania się w różne formy samopomocy oraz konspiracyjnego działania na rzecz walki
o niepodległość. Powstająca wówczas z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Polska Organizacja Wojskowa dostrzegła w strażackiej służbie możliwość ukrycia swoich przygotowań do
zbrojnego wystąpienia przeciwko zaborcom.
Strażacy, peowiacy, ludowcy i harcerze to często ci sami ludzie. Mówię o pokoleniu
naszych dziadków, patrząc z mojej i moich rówieśników perspektywy wiekowej. Tak było
tu, na ziemi słupeckiej, gdzie się urodziłem, wychowałem i zamieszkuję wraz z rodziną.
Obszar ten wówczas stanowił pogranicze, a powiat podzielony był granicą na dwa zabory.
Pomiędzy Słupcą a Strzałkowem przebiegała linia, która nie tylko wyznaczała polityczną
granicę dwóch państw zaborczych – Prus i Rosji, ale była również granicą gospodarczą
i społeczną, wyznaczającą inne prawne i polityczne porządki oraz możliwości.
Obecny budynek starostwa powiatowego był wtedy nie najlepiej kojarzącym się obiektem
komory celnej. To też pozytywna zdobycz naszych czasów, że dawne, złe wspomnienia i wewnętrzne przeświadczenia nie stały się przeszkodą do naturalnej naprawy tego, co z pożytkiem dla społeczeństwa naprawić się da. W 1916 r. władze niemieckie zlikwidowały powiat,
a wydarzenia 1918 r. przywróciły ten szczebel administracyjny. Jak się okazało, nie na długo.
Niekorzystny dla lokalnej społeczności zwrot nastąpił jeszcze przed II wojną światową. Ostatni
starosta słupecki Józef Czochroń otrzymał w marcu 1931 r. od wojewody łódzkiego tajny reskrypt z poleceniem zwołania Sejmiku Powiatowego w sprawie likwidacji powiatu.
W 1946 r. Miejska Rada Narodowa w Słupcy podjęła starania o reaktywację powiatu
słupeckiego. Oczekiwania mieszkańców zostały spełnione 12 października 1955 r., gdy na
mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano po raz trzeci powiat słupecki. Przetrwał
on do kolejnej reformy administracyjnej kraju w 1975 r. Jednakże siedziba tego powiatu
mieściła się w innym budynku, przy ul. Pułaskiego, natomiast przez cały okres PRL-u aż
do 1990 r. budynek przy ul. Poznańskiej 20 pełnił funkcję sądu, najpierw powiatowego,
a później rejonowego. Po 1990 r. budynek znajdujący się przy ul. Poznańskiej opustoszał
i systematycznie niszczał na skutek niewłaściwie przeprowadzonego remontu. Stan ten
utrzymywał się do czasu reaktywowania powiatu słupeckiego w 1999 r. To wtedy zostałem
wybrany po raz pierwszy na starostę. Jedną z pierwszych decyzji, którą podjąłem przy akceptacji Zarządu Powiatu, utworzonego po raz czwarty, ale pierwszy raz samorządowego,
było odwodnienie i odrestaurowanie dawnej komory celnej na potrzeby władz powiatu.
Aby uszanować sprawiedliwość dziejową, władze samorządowe reaktywowanego powiatu zorganizowały 11 listopada 2006 r. podniosłe wydarzenie, podczas którego wypełniona została uchwała Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy
Staroście Słupeckim z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie upamiętnienia osób poległych
za niepodległość i zdarzeń historycznych w mieście Słupca w latach 1914-1918. Brzmia-
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ła ona: „Ufundować staraniem społecznym tablicę
upamiętniającą zdarzenie historyczne powstania pierwszej ekspozytury Starostwa Słupeckiego w 1918 r., w budynku byłej rosyjskiej komory celnej. Tablicę umieścić na frontonie budynku
obecnego Starostwa. Odsłonięcia tablicy dokonać
podczas obchodów 88. rocznicy Święta Niepodległości – 11 listopada 2006 r. w ramach obchodów
90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
zainicjowanych przez władze województwa wielkopolskiego”. Dla mnie osobiście i mojej rodziny
umieszczenie na okolicznościowej tablicy nazwiska naszego krewnego stanowi zarówno powód do
dumy, jak i międzypokoleniowe zobowiązanie do
twórczej i ofiarnej pracy na rzecz wolnej i niepodległej ojczyzny. W tych i innych historycznych wydarzeniach ważną rolę odgrywali również strażacy.
Nie dziwi więc powszechne, wtedy wyrobione i po
dziś dzień trwałe, zaufanie społeczne do ludzi w strażackich mundurach.
2. Przysięgali, „że wszystkie swe siły, krew i życie poświęcą”
Rozwój straży pożarnych na obszarach obejmujących powiat słupecki przebiegał
z oczywistych względów w zupełnie odmiennym kształcie. Znacznie wcześniej w zaborze
pruskim powstaje Śląsko-Poznański Związek Strażacki. Był to pierwszy krok, by zaczęły
powstawać regularne oddziały ochotniczych straży pożarnych. Już w 1888 r. w Strzałkowie powstaje pierwsza na naszym terenie regularna jednostka pożarnicza i jest to najstarsza straż w naszym powiecie.
W zaborze rosyjskim zaborcy utrudniali powstawanie straży, a tym bardziej działalność Związku. Zezwolili dopiero na tworzenie się straży tzw. ustawą o straży ogniowej,
którą wydali w 1891 r. Przepis umożliwiał władzom lokalnym tworzenie jednostek przeciwpożarowych w zależności od liczby mieszkańców i zabudowań. Tym sposobem niemal
natychmiast powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Słupcy, a jej organizacją zajął
się miejscowy lekarz, dr Bronisław Gutowski, twórca również jednostki lądkowskiej i inspirator powstania jednostki OSP Kowalewo-Opactwo.
Po wybuchu I wojny światowej i marszu armii pruskiej na Warszawę cała ziemia słupecka znalazła się pod okupacją niemiecką. Siła kierunków politycznych działań pierwszych 2 lat wojny sprawiła, że doszło do gwałtownego rozwoju między innymi na naszych terenach wyzwoleńczej Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1916 r. POW wkroczyła
do Kalisza, a komendantem obwodu słupeckiego został Bolesław Danecki. I to wówczas
na ziemi słupeckiej zaczyna się zazębiać działalność strażaków i żołnierzy POW. Znani
działacze ludowi z terenu Kowalewa – jak Czesław Maciejewski, Władysław Grzeszczak,
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Marian Szymankowski czy założyciele straży w Lądku: Wrzesińscy, Orchowscy, Maksymilian Roman czy Mieczysław Skabowski – jednocześnie godzą zaangażowanie w tworzenie
i wzmacnianie jednostek ogniowych z działalnością konspiracyjną w szeregach Polskiej
Organizacji Wojskowej. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich, ale spory krok
w tym kierunku zrobiła już wcześniej Bogna Wojciechowska, znakomicie opisując ówczesną rzeczywistość w swoim opracowaniu „Ku wolnej Polsce”. Książkę tę napisała i wydała z inicjatywy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 1996 r. Przywołuje
w niej z imienia i nazwiska strażaków, peowiaków, harcerzy i ludowców, którzy z narażeniem zdrowia i życia przywrócili wolność ziemi słupeckiej. Kompletowali broń i wzmacniali szeregi struktur POW, co zaowocowało licznymi zakonspirowanymi manewrami
w terenie. Podczas takich ćwiczeń w nocy z 22 na 23 września 1918 r. na lesistym wzgórzu
(obecnie Borek Lądkowski) nastąpiła uroczysta przysięga żołnierzy POW.
We wrześniu przysięgali, a już 11 listopada wyzwalali Słupcę i powiat. Znamienne jest
też, że tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. strażacy zainspirowali między innymi
w Słupcy powołanie Komitetu Obywatelskiego, w celu „ochrony mienia publicznego i likwidacji w zarodku prób zamętu i anarchii”, organizując delegaturę starostwa i tworząc
w ten sposób pierwsze zręby administracji w wyzwolonym powiecie. Udokumentowano
również wiele przypadków rozbrajania zaborców przez zorganizowane zastępy polskich
strażaków w pierwszych dniach odrodzonej, wolnej Rzeczypospolitej. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielka to była radość dla tych, którzy dożyli wolnej ojczyzny i jak duże
ma to znaczenie dla nas i kolejnych pokoleń Polaków.
Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości był okazją do ich podniosłego i powszechnego uczczenia. Z podobną radością i wdzięcznością dla tych, którzy walczyli
o niepodległość ojczyzny oraz tych, co odważnie i konsekwentnie działali na jej rzecz.
Uczciliśmy godnie tych, którzy w naszych małych ojczyznach ochotniczo organizowali się
w straże, by jednoczyć Polaków, łączyć siły, pielęgnować polskość, inspirować, wzmacniać
i promować patriotyczne postawy. Nasi przodkowie czynili to pod zaborem rosyjskim
i w zaborze pruskim, aby Polska przetrwała w sercach i umysłach. To oni, zakładając straże, gromadzili ludzi wszystkich stanów i budowali jedność, ucząc patriotyzmu i zaufania
społecznego. „Bo jak popatrzymy, kto był założycielem straży, to widać, że byli to chłopi,
rzemieślnicy, nauczyciele, księża, lekarze, właściciele ziemscy, osoby w swoim środowisku aktywne, potrafiące zbratać się z innymi po to, by tworzyć wspólnoty, które działały
wbrew zaborcom. Potrafiły łączyć ludzi różnych środowisk by osiągnąć najważniejszy cel.
A celem tym było po mrocznych latach zaborów odzyskać Niepodległość...”. Słowa te do
strażaków, uczestników konferencji zorganizowanej w kwietniu 2018 r. w siedzibie parlamentu, skierował prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak. Zobowiązując nas (wszystkie
ogniwa Związku) do zorganizowania takich konferencji oraz uroczystych apeli, by przypomnieć cichych bohaterów tamtych lat, strażaków dumnych z munduru i sztandaru,
wierzących i walczących o powrót wolnej, samorządnej, demokratycznej Polski.
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3. O wolność trzeba walczyć i… o nią dbać
A jak my, kontynuatorzy chlubnych strażackich tradycji zdawaliśmy egzamin z wdzięcznej i zobowiązującej pamięci? Zainspirowani nie tylko zachętą ZG ZOSP RP, ale przede
wszystkim osobistym przeświadczeniem o konieczności zachowania w trwałej pamięci czynów i postaci, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, w naszych strażackich strukturach powiatowych i gminnych, przystąpiliśmy do ewidencjonowania okoliczności i wydarzeń, w które czynnie włączą się druhowie strażacy. Odszukaliśmy w kronikach
lokalnych sylwetki tych, co bronili nie tylko mienia, ale i narodowej wartości, jakże często
składając ofiarę życia. To piękny przykład dla młodzieży, a dla nas zobowiązanie, by tych ideałów bronić, bowiem demokratyczna, samorządna ojczyzna tego od nas wymaga i oczekuje,
ponieważ wolność i demokracja nie jest dana nam raz na zawsze.
Nosząc strażacki mundur i wyznając ponadczasowe przesłanie rycerzy św. Floriana
o bezinteresowności służby dla drugiego człowieka, uznaliśmy za priorytetowe udokumentować wkład członków OSP, wtedy zwanych strażami ogniowymi, w procesy konsolidacji społeczeństwa, poszanowanie mowy i kultury narodowej oraz przygotowanie paramilitarne i konspiracyjne do działań zbrojnych. Będąc zaś mieszkańcami Słupcy i powiatu
słupeckiego, kolejnymi pokoleniami zamieszkującymi specyficzny, przygraniczny obszar,
wówczas zajęty i zarządzany przez Rosjan, a od wybuchu I wojny również przez Niemców,
zaplanowaliśmy oddać należny hołd naszym przodkom, ukazując ich szlachetność, odwagę i kreatywność w przywracaniu ojczyźnie niepodległości.
Ustalając plan działań, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy przygotował
odezwę do samorządów oraz organizacji pozarządowych. Oprócz wielu istotnych i organizacyjnie bogatych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym czy sportowym zgłaszanych przez poszczególne samorządy, ich jednostki organizacyjne (przede
wszystkim szkoły) i stowarzyszenia na szczególne podkreślenie zasługiwały inicjatywy,
które wypływały ze środowiska strażackiego. Jako prezes ZOP ZOSP RP w Słupcy oraz
wiceprezes ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Stanisława Taczaka starałem się podkreślić rolę, jaką 100 lat wcześniej odgrywali ludzie w strażackich mundurach
w budowaniu „ducha narodu” do walki o polskość, o swoje, o niepodległość. Dodatkowym, bardzo osobistym bodźcem była spuścizna pokoleniowa moich przodków.
Zanim jednak nastał rok podniosłego jubileuszu, już podczas powiatowych obchodów
Dnia Strażaka 13 maja 2017 r. w Słupcy podczas swojego wystąpienia starosta słupecki
Mariusz Roga zaapelował do wszystkich jednostek OSP z powiatu słupeckiego o włączenie się w organizację starannie zaplanowanych przedsięwzięć, których organizatorem będzie ZOP ZOSP RP w Słupcy, samorządy lokalne oraz poszczególne jednostki OSP.
Istotnym wydarzeniem także dla naszych dalszych działań było zorganizowanie
16 kwietnia 2018 r. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Klub Parlamentarny
Polskiego Stronnictwa Ludowego w sali im. Konstytucji 3 Maja w Sejmie RP konferencji
„Rola strażaków w odzyskaniu niepodległości Polski”. Dało nam to asumpt do zorganizowania podobnej konferencji, ukazującej wkład w dzieło odzyskania niepodległości ludzi
w strażackich mundurach z naszej lokalnej społeczności.
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Nie próżnował też ZOP ZOSP RP w Słupcy ani ja osobiście, będąc przekonanym,
że jako wieloletni parlamentarzysta rozumiem jak mało kto konieczność zgromadzenia
dokumentów oraz zorganizowania wydarzeń upamiętniających historię odzyskania niepodległości przez naszą małą ojczyznę oraz ludzi, którzy się w odzyskanie niepodległości
zaangażowali. Chcąc przypomnieć strażaków walczących o powrót wolnej Polski, zwróciłem się do prezesów wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu słupeckiego, aby odszukali w lokalnych kronikach sylwetki tych, co bronili nie tylko mienia, ale i narodowych
wartości, często ryzykując życie własne i swoich najbliższych.
Ruszyliśmy w teren, zainspirowaliśmy działaczy z lokalnych jednostek i sporządziliśmy zestawienie, z którego wynikało, że mimo pożogi obu wojen światowych oraz braku
odpowiedniej archiwizacji w okresie międzywojennym zachowały się oryginalne zapiski
w kronikach potwierdzające, że do 1918 r. powstało na terenie dzisiejszego powiatu słupeckiego 16 jednostek straży ogniowej. W kolejności powstawania są to: 1888 r. – Strzałkowo, 1893 r. – Słupca, 1899 r. – Zagórów, 1903 r. – Szemborowo, 1908 r. – Kowalewo,
Opactwo i Lądek, 1909 r. – Ciążeń, 1910 r. – Trąbczyn, 1913 r. – Cienin Zaborny, 1915 r.
– Brudzewo i Szetlewek, 1917 r. – Ostrowite, Piotrowice i Kornaty oraz 1918 r. – Cienin Kościelny i Młodojewo. Właśnie z tych jednostek w pierwszej kolejności zaczęliśmy
gromadzić pamiątki historyczne, wgłębiać się w zapisy kronikarskie i prowadzić dysputy
z seniorami – weteranami pożarniczej służby.
Na 13 maja 2018 r. zaplanowane zostały powiatowe obchody Dnia Strażaka. Miejsce
powiatowego świętowania wybraliśmy nieprzypadkowo. Właśnie Strzałkowo poszczycić
się może najstarszą jednostką OSP w naszym powiecie. Oprócz uroczystej mszy świętej,
przemarszu pod siedzibę jednostki i uroczystego apelu jako prezes ZOP ZOSP RP w Słupcy wraz z komendantem powiatowym PSP w Słupcy bryg. Rafałem Chmielem oraz starostą słupeckim Mariuszem Rogą wyróżniliśmy 16 jednostek OSP mających ponad 100-letnią historię okolicznościowym dyplomem. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, zresztą
realizującym przykładnie uchwałę ZG ZOSP RP, była zorganizowana 30 sierpnia 2018 r.
konferencja naukowo-historyczna pt. „Rola ochotniczych straży pożarnych w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości”. Do pomocy w przygotowaniu tego wydarzenia
poprosiliśmy zarówno burmistrza miasta Słupca Michała Pyrzyka (część naukowa w sali
Miejskiego Domu Kultury), jak i starostę słupeckiego (okolicznościowy capstrzyk pod siedzibą starostwa).
Szczególnie podniosły charakter miał apel poległych na placu przed siedzibą słupeckiego starostwa, pod tablicą pamiątkową na frontonie tego historycznego budynku.
Rozpoczynając apel, starosta słupecki powiedział: „... wolności Polski wszystkie swe siły,
krew i życie poświęcę. Te słowa w niedalekim Borku Lądkowskim we wrześniu 1918 r.
wypowiadali ci, których pamięć dzisiaj czcimy i o których pamięć nigdy zaginąć nie może.
To nasi przodkowie i krewni. To partyzanci i strażacy. To ojcowie i synowie. To prawdziwi, lokalni patrioci. I my wszyscy tu zgromadzeni też jesteśmy ojcami i synami, pracą
kształtujemy rzeczywistość i przyszłość, dobrowolnie działamy w ogniwach strażackiego
Związku, lecz nie musimy kłaść na szali swego życia i zdrowia. Czy potrafimy właściwie
docenić wolność, niepodległość i samostanowienie?”. Wsparcie organizacyjne żołnierzy
– pilotów stacjonujących w garnizonie Powidz pozwoliło profesjonalnie przygotować
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okolicznościowy apel poległych, który odczytał dh Jerzy Kopczyński – naczelnik OSP Kowalewo-Opactwo. Kończąc swoje wystąpienie i ten szczególny dzień pamięci, starosta dodał: „Dzisiaj stoimy na szczególnej zbiórce w miejscu historycznym i wyjątkowym. Przyszliśmy tu z własnej i nieprzymuszonej woli oddać hołd i szacunek naszym przodkom,
którzy wywalczyli nam wolność i niepodległość. 12 lat temu, odsłaniając tablicę, przed
którą dziś składamy wiązanki kwiatów, należny im szacunek został okazany. Pochylmy
głowy i my, okazując wdzięczność, dajmy przykład kolejnym pokoleniom”.
Od samego początku planowania poszczególnych wydarzeń przekonani byliśmy co
do jednego: że kulminacyjną okolicznością będzie uczczenie 100. rocznicy złożenia przysięgi przez lokalne oddziały POW w Borku Lądkowskim. Przecież to w głównej mierze
druhowie ochotnicy, wprawieni w musztrze, zdeterminowani w służbie dla drugiego człowieka, lojalni patrioci i ojcowie słupeckiej ziemi utorowali nam drogę do niepodległości.
We współpracy z samorządem powiatu i gminy Lądek oraz wojskowym Garnizonem
Powidz (3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu i 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu), Szwadronem Kawalerii Ziemi Konińskiej oraz licznym gronem
pasjonatów prawdy historycznej przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy tę uroczystość 22
września 2018 r. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Lądku, sali OSP Lądek oraz
w miejscu historycznym, w lesie, na tzw. Borku Lądkowskim.
Najpierw okolicznościowa zbiórka przed remizą OSP Lądek, skąd nastąpił przemarsz
pod kościół parafialny. Tam komendant gminny ZOG ZOSP RP w Lądku dh Jerzy Orchowski złożył meldunek prezesowi ZG ZOSP RP dh. Waldemarowi Pawlakowi. Uroczysta, podniosła koncelebra, a podczas niej – uznanie dla ks. kanonika Dariusza Kolskiego,
proboszcza miejscowej parafii, gdzie zamiast kazania podniosły montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie ze szkoły
podstawowej i gimnazjum w Lądku.
Przed mszą św. i przez cały weekend
mieszkańcy oraz goście (szczególnie
rodziny peowiaków i strażaków) mogli
oglądać w sali OSP im. Józefa Wrzesińskiego okolicznościową wystawę pamiątek gromadzonych w domach przez
mieszkańców Lądku.
Maszerując w takt muzyki w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Słupcy, mogliśmy poczuć atmosferę sprzed stulecia i w pamięci przywołać naszych przodków, lokalnych bohaterów. Uczestnicy uroczystości zapamiętają również przelot kilku typów samolotów wojskowych nad głowami maszerujących
na Borek Lądkowski na dalszą część jubileuszowego świętowania.
Czym był trud marszu w takt muzyki, z poczuciem życia w wolnym i niepodległym
kraju nawet dla licznego grona krewnych bohaterów tamtych lat w porównaniu z ryzykiem i przekonaniem o słuszności często niedokonalnych czynów?... Wspomnienia tych
dni w przekazie wójta gminy Lądek dh. Artura Miętkiewicza wprowadziły nas w nastrój sprzed stulecia. Powiedział on m.in.: „W nocy z 22 na 23 września 1918 r. na Borku
Lądkowskim odbyły się ćwiczenia dzienne i nocne. Po odprawionej mszy polowej głos
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zabrał Mieczysław Skarbowski, który tak zwrócił się do zebranych: »Trzeba zawsze iść
przed siebie. Przez walkę, przez krew, przez blizny zbliżamy się do wolnej Ojczyzny.
Widzę, że w oczach waszych coś promienieje«”.
W pamięci uczestników uroczystości pozostaną także słowa prezesa ZG ZOSP RP dh.
Waldemara Pawlaka, który zwracając się do zebranych, powiedział m.in.: „Gratuluję wam
tego pięknego spotkania – upamiętnienia tych, którzy tu, 100 lat temu, tworzyli niepodległość, odzyskiwali naszą wolność po latach zaborów. Bardzo ważne jest, abyśmy tę pamięć
pokazywali w konkretnych, lokalnych przykładach. Nie przywołujemy tu Wielkich Polaków,
ale przywołujemy konkretne osoby, których rodziny są tu dziś obecne. To byli ludzie, którzy
w tamtym czasie mieli marzenie i odwagę śnić o wolnej Polsce. I dokonali tego. To bardzo
ważne, abyśmy dziś, z tej uroczystości wyszli z pewnym wspomnieniem. Do mnie osobiście
przemówiły słowa, które młodzież wyśpiewała dziś podczas części artystycznej w kościele,
kiedy przywołano słowa podniosłej piosenki »Dokąd idziesz, Polsko? Czy do granic piekieł,
czy do bram raju?…« – żeby nam te słowa wydźwięczały w naszych sercach i postawach”.
Przeprowadzony przez żołnierzy z Powidza apel poległych zapamiętamy nie tylko
z salw honorowych wystrzelonych z karabinów kompanii reprezentacyjnej, ale przede
wszystkim z faktu przypomnienia wszystkich tych naszych krewnych i rodaków, którzy
oddali życie, abyśmy my mogli dzisiaj żyć i pracować w wolnym i niepodległym kraju.
Zanim złożyliśmy wiązanki kwiatów na symbolicznym obelisku, wszyscy wsłuchali się
w słowa wiersza Artura Oppmana „Pięciu poległych”, wyrecytowanego przez mjr. Grzegorza Schmidta.
Środowisko słupeckich ochotników włączyło się także w organizację uroczystości upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i 100. rocznicę powstania wielkopolskiego, a tym samym jego dowódcę, a dziś naszego patrona gen. Stanisława
Taczaka. 15 grudnia 2018 r. na frontonie siedziby ZOW ZOSP RP odsłonięto tablicę poświęconą temu wielkiemu dowódcy i Polakowi.
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Zakończenie
Kolejne zadania wyznaczają nam nadchodzące wydarzenia i rocznice. Rok 2020 także
obfitował w ważne jubileusze, jak choćby bitwy warszawskiej 1920 r. To była ważna część
historii naszej ojczyzny, która zaledwie chwilę wcześniej odzyskała niepodległość, tryumfując nad bolszewicką Rosją, dążącą do podboju Europy. Polska, w tym w ogromnej liczbie
strażacy, postawiła bolszewizmowi tamę. I te niepodległościowe wątki z punktu widzenia
historycznego udziału strażaków w walce o wolność są niezwykle ważne dla tożsamości
naszego ruchu. Taka mobilizacja była możliwa dzięki dobrze zorganizowanym ochotniczym strażom pożarnym zrzeszonym w Związku Floriańskim, którego prezes Bolesław
Chomicz wezwał strażaków do obrony ojczyzny. To historyczny i spektakularny przykład
efektu synergii, jaki niesie Związek. Rozproszone ochotnicze straże pożarne nie byłyby
w stanie tak się zorganizować i nie miałyby takiej potężnej siły, która w sytuacji wielkiego
zagrożenia jest decydująca. Poprzez spójne statuty, regulaminy, realizację wspólnej idei
i wspólnych celów programowych, a także poprzez pracę nad rozwojem lokalnych społeczności OSP są wielką siłą. To też będzie miało znaczący wydźwięk w 2021 r., gdy obchodzić będziemy 100-lecie naszego Związku, który tworzy ponad 16 tys. OSP.
Naturę działania strażaków ochotników, gdy ratują ludzkie życie, gdy walczą o wolność i gdy pielęgnują pamięć poprzedników, uczestnicząc w uroczystościach, świetnie
oddają słowa wypisane na naszych sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
A w 2020 r. obchodzimy przecież także 100. rocznicę urodzin papieża Polaka św. Jana
Pawła II, beatyfikację prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, uznawanego za jednego
z największych Polaków XX w. i kilka innych jeszcze rocznic, na które przygotowuje się
nasz Związek i nad czym pracujemy w Komisji Historycznej. Pamiętamy i chcemy pamiętać o uhonorowaniu tych, którym tak wiele zawdzięczamy, choćby po to, aby z historycznych doświadczeń czerpać jak z rogu obfitości i wyciągać wnioski na przyszłość.
Będzie nam zależało, żeby tak jak w 2018 r., gdy świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości, tak w tym i przyszłym roku udało się włączyć w te ważne obchody wszystkie
ochotnicze straże pożarne i ich lokalne środowiska.
Pamiętając, że nie tylko wspomnieniami człowiek żyje, przystąpiliśmy do usprawnienia bieżącej działalności związkowej w strukturach województwa wielkopolskiego.
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Mamy świadomość, że wraz z końcem 2020 r. moc straci strategiczny dokument „Program rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”. Dowiedliśmy tego, że dzięki jego
zapisom w sposób usystematyzowany i planistyczny udało się w ostatniej dekadzie modernizować swoisty system bezpieczeństwa publicznego w Wielkopolsce, nie tylko doposażając jednostki OSP w sprzęt nowoczesny, o wysokich parametrach użytkowych, ale też
poprzedzając jego rozdysponowywanie rzeczywistą analizą lokalnych zagrożeń.
Opierając się na przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia
2020 r. uchwale nr XVI/287/20 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030 r.”, opracowaliśmy i przyjęliśmy w Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego nowy strategiczny dokument, pozwalający nam perspektywicznie spoglądać
na rozwój naszych jednostek – adekwatny do wyzwań cywilizacyjnych, organizacyjnych i zdarzeniowych. Niniejszy program, wpisując się w strategię rozwoju ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego, ma na celu wieloaspektowe zoptymalizowanie funkcjonowania OSP poprzez działalność ratowniczą, edukacyjną,
kulturotwórczą i prewencyjną. W ślad za zwiększającą się liczbą interwencji oraz rosnącymi oczekiwaniami w zakresie podnoszenia jakości usług ratowniczych i prewencyjnych
niezbędna jest diagnoza aktualnego stanu funkcjonowania OSP oraz zaplanowanie przedsięwzięć rozwojowych na obecną dekadę. Wiemy też, że wyzwania są nieprzewidywalne – kiedy cały kraj, władze i służby przechodzą test radzenia sobie z nieznanym dotąd
cywilizacyjnym wyzwaniem, walką z pandemią koronawirusa. Oprócz służby zdrowia
i służb sanepidu na pierwszej linii walki z wirusem stają druhowie strażacy, częstokroć
dysponowani do miejsc i zdarzeń nierozpoznanych, z nieadekwatnym do potencjalnego zagrożenia wyekwipowaniem zabezpieczającym. Według danych statystycznych tylko
przez trzy kwartały 2020 r. wielkopolscy druhowie ochotnicy interweniowali ponad 2600
razy w związku z koronawirusem. Znamienna jest historia starszego, samotnego małżeństwa, w którego domu uszkodził się piec grzewczy. Jedyną służbą, która nie odmówiła
pomocy, była miejscowa OSP.
Mamy także świadomość, że aby skutecznie działać i twórczo się rozwijać, musimy
zgromadzić wokół nas i naszych spraw grono oddanych przyjaciół. Przykładamy wielką
wagę do właściwych relacji z samorządami. Będąc podstawowym wsparciem wszelakich
działań wójtów i burmistrzów, mamy możliwość zaprezentowania się społeczeństwu jako
inicjatorzy i pionierzy prospołecznych inicjatyw. Poszczycić się możemy licznym gronem
prawdziwych przyjaciół, ludzi rozumiejących nas i naszą służbę, którzy nie szczędzą swego życiowego doświadczenia, porady oraz materialnego wsparcia, za które także i tą drogą
serdecznie dziękuję.
W tym miejscu nie sposób pominąć owocnej dla obu stron współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi. Tam znajdujemy pasjonatów i entuzjastów społecznikowskiego działania, czyli ludzi takich jak my. Rozumiejąc się bez słów, wspólnie działamy
na rzecz naszych małych lokalnych ojczyzn i społeczności lokalnych, które nam ufają,
a my czynimy wszystko, aby ich nie zawieźć. Z nostalgią wspominamy tak nieodległe
wspólne obchody Dnia Strażaka z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Dziś,
nie kwestionując zwierzchności w obszarze operacyjnym PSP, jej wkładu w wyszkolenie
ochotników czy choćby merytoryczne wsparcie przy opracowaniu „Programu rozwoju
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ochotniczych straży pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030”, nie sposób nie zapytać, czemu ma służyć marginalizowanie roli naszego Związku i próby centralnego sterowania dobrami materialnymi? Znamy z historii próby zakrywania wizerunku naszego patrona św. Floriana na formacyjnych sztandarach, przemianowania ulokowanego datą tuż
po „niechcianym” święcie Konstytucji 3 Maja naszego Dnia Strażaka na Tydzień Ochrony
Przeciwpożarowej i przede wszystkim pamiętamy, jak to się skończyło. Głęboko wierzę,
że nasz ruch, nasz Związek, nasi członkowie, my wszyscy pozostaniemy wierni Ojczyźnie i bliźniemu. Szyldy partyjne i konspiracja sprawdziły się przed wiekiem, dziś liczy się
humanitarne, bezinteresowne przesłanie ujęte w prostych słowach naszego strażackiego
hymnu:
„Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły –
Śpieszymy z pomocą – bo nie ma co zwlekać –
Rycerze Floriana – to my!
Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie –
Rycerze Floriana – to my!”
Eugeniusz Tomasz Grzeszczak jest członkiem Prezydium ZG ZOSP RP, prezesem ZOW
Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. W latach
1991-1997 był senatorem, w latach 2005-2015 posłem na Sejm RP, w latach 2007-2011
sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2011-2015 wicemarszałkiem Sejmu RP VII kadencji. Przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP.
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O POTRZEBIE BADANIA
I DOKUMENTOWANIA DZIEJÓW
POLSKIEGO POŻARNICTWA
Stanisław Tadeusz Olejnik
Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich,
zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej
św. Jan Paweł II
Chlubne dzieje polskiego ruchu strażackiego – a zarazem największego ruchu społecznego powstałego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., więc w najtrudniejszym
okresie naszych narodowych dziejów, gdy ziemie polskie znajdowały się w jarzmie niewoli, gdy zaborcze władze prowadziły nadzwyczaj brutalną politykę walki z polskością w postaci rusyfikacji i germanizacji, gdy podejmowano działania zmierzające do unicestwienia
naszej narodowej kultury i tożsamości – zasługuje ze wszech miar na solidne badania
naukowe, na ich dokumentowanie. Był to bowiem ruch społeczny, który w specyficznych
polskich warunkach braku własnej państwowości nie tylko walczył z klęską ogniową, lecz
jednocześnie aktywnie włączał się do walki o zachowanie języka i naszej narodowej tożsamości, tworząc podwaliny pod odbudowę polskiej państwowości.
Świadomość tego, że dokumentowanie dziejów polskiego ruchu strażackiego, będącego ważną częścią składową naszej narodowej historii, mieli działacze polskiego
pożarnictwa już w latach zaborów. Oto w czasach „apuchtinowskiej nocy” strażacy
piotrkowscy potrafili wydać w latach 1881-1882 dwa tomy rocznika „Strażak”, a w latach
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1917-1918, już pod okupacją niemiecką, działacze Związku Floriańskiego wydali dwa
tomy „Rocznika Związku Floriańskiego”. Było to dowodem żywotności strażackiej idei,
zrozumienia ducha posłannictwa.
Pod koniec XX w. i w bieżącym stuleciu ukazało się wiele wartościowych opracowań dotyczących dziejów polskiego pożarnictwa. Minęły bowiem już czasy wydawania jubileuszowych
tzw. jednodniówek z okresu lat 60. 70. i 80. ubiegłego wieku, których treść sprowadzała się nie
do zaprezentowania dziejów straży, jej liderów, założycieli, zasłużonych strażaków, społecznej
i kulturowej roli straży w środowisku działania, lecz zdjęć i wypowiedzi prominentnych przedstawicieli władz partyjno-państwowych i administracyjnych, w których poza okolicznościowymi gratulacjami były tylko frazesy i pustosłowie. Dziś ambitniejsze straże pożarne zabiegają
o to, by z racji jubileuszy ich działalności ukazywały się rzetelne opracowania naukowe dokumentujące ich wszechstronną działalność, zapobiegające temu, aby upływ czas spowodował
niepamięć o społecznikach i lokalnych patriotach spod znaku rycerzy św. Floriana.
Przykłady takich publikacji moglibyśmy mnożyć, ograniczmy się zatem tylko do wybranych:
·· w 2001 r. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała monografię najstarszej zawodowej straży pożarnej w Polsce i jednej z najstarszych w Europie autorstwa
Wojciecha Jabłonowskiego – „Warszawska Straż Ogniowa (1836-1939)” w 165. rocznicę jej powstania;
·· w 2010 r. ukazała się monografia straży kieleckiej autorstwa prof. Urszuli Oettingen pt.
„Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918. Studium działalności w latach niewoli narodowej”. Autorka przedstawiła dzieje jednej z najstarszych
w Królestwie Polskim straży ogniowych w latach niewoli narodowej, opierając się na
w oparciu bogatej dokumentacji źródłowej;
·· z okazji jubileuszu 150-lecia powstania i działalności kaliskiej ochotniczej straży pożarnej ukazało w 2015 r. liczące ponad 600 str. dzieło „Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014” pod redakcją Tadeusza Olejnika i Krzysztofa Walczaka. Opracowanie
to, owoc pracy kilku autorów, mogące stanowić wzór do tego typu monograficznych
opracowań, uznane zostało przez Komisję Historyczną ZG ZOSP RP za najlepszą publikację dotyczą dziejów polskiego pożarnictwa wydaną w 2015 r.
Tego rodzaju wartościowych publikacji poświęconych dziejom poszczególnych ochotniczych straży pożarnych jest już wiele, dotyczą one nie tylko straży pożarnych działających w dużych miastach, lecz także mniejszych ośrodkach, jak choćby Bolesławiec nad
Prosną, Nałęczów, Szadek czy Zduńska Wola.
Odnotować też trzeba ukazanie się solidnych opracowań biograficznych:
– Wojciecha Jabłonowskiego („Józef Tuliszkowski pionier polskiego pożarnictwa”,
wydawnictwo KG PSP, 1995),
– Piotra Matusaka („Bolesław Chomicz w trosce o jedność i silę ruchu strażackiego”,
wydawnictwo ZG ZOSP RP, 2015),
– Pawła Rochali („Bolesław Chomicz i jego czasy. Biografia strażacka”, wydawnictwo
KG PSP, 2018).
Jak z tego wnika, w ostatnich latach podjęto wiele działań, których efektem są wspaniale dzieła, będące powodem do dumy całej strażackiej społeczności. Z zadowoleniem
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odnotować należy cenne inicjatywy wydawnicze podejmowane przez ZG ZOSP RP. Sprawdzianem sprawności organizacyjnej Związku i skupionego przy nim grona historyków pożarnictwa było wydanie w 2018 r., w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, pomnikowego dzieła „W jedności siła. Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. To ponad
600- stronicowe dzieło, owoc rzetelnej pracy licznego grona działaczy strażackich oraz historyków, ukazuje nie tylko ponad półtorawiekowe dzieje najprężniejszego w naszych nowożytnych i najnowszych dziejach ruchu społecznego, jakim były ochotnicze straże ogniowe, wkład
strażaków w odbudowę polskiej państwowości po ponad stuletniej niewoli narodowej, ale
także ich współczesną rolę w niepodległej Polsce. Na łamach „Strażaka” pisałem o tym dziele,
którego miałem zaszczyt być jednym z autorów, że „album uprzytomni współczesnym, a także następnym generacjom polskiego ruchu strażackiego rzecz niezmiernie istotną – ciągłość
następujących po sobie pokoleń strażackich. Tych pokoleń, które kultywowały piękne tradycje ruchu strażackiego i przekazują młodym pokoleniom wspaniały depozyt wartości, który
tworzył tożsamość i poczucie jedności naszego narodu i jedności ruchu strażackiego w latach
niewoli narodowej, w Polsce Odrodzonej, w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji. Album –
owoc twórczej pracy historyków pożarnictwa i działaczy strażackich, przyczyni się do ożywienia pamięci historycznej, tożsamości duchowej i kulturalnej wspaniałej idei zorganizowanego
ruchu strażackiego, który na przestrzeni blisko dwóch stuleci znakomicie wpisał się w naszą
narodową historię, w życie i ambitną działalność kolejnych generacji polskich strażaków. Przyczyni się również do ożywienia pięknych patriotycznych tradycji ruchu strażackiego, da licznym rzeszom polskich strażaków poczucie zakorzenienia w przeszłości, będzie bodźcem do
włączania się w twórczą pracę dla naszej Ojczyzny, troski o jej rozwój i pomyślność”.
Kolejną niezwykle cenną inicjatywę naukowo-wydawniczą Związku stanowi przygotowywany do wydania „Słownik biograficzny polskich strażaków”. Jego celem jest uchronienie
od niepamięci wspaniałych pokoleń polskich strażaków, które w latach niewoli narodowej,
w odrodzonej Polsce, pod okupacją niemiecką i sowiecką nie ustawały w walce o odrodzenie państwa polskiego, były symbolem polskiego patriotyzmu, aktywnie włączyły się w nurt
odbudowy Polski po wielkich zniszczeniach wojennych oraz w wyniku eksterminacyjnej,
ludobójczej polityki polskich elit intelektualnych prowadzonych przez niemieckich i sowieckich okupantów. Przez dokumentowanie losów poszczególnych postaci ruchu strażackiego
ukazane będą też dzieje tego wielkiego ruchu społecznego, jakim były i są stowarzyszenia
ochotniczych straży pożarnych. Będzie to kolejne pomnikowe dzieło współczesnego pokolenia polskich działaczy strażackich, godne uczczenie 100. rocznicy powstania naszego
Związku. Jego zasady wraz z apelem o powszechny udział w tworzeniu „Słownika” zawarł
prezes ZG ZOSP RP na łamach specjalnego wydania „Strażaka” w 2018 r.
Wynikałoby z tego, że badania nad dziejami polskiego pożarnictwa owocują wartościowymi publikacjami, inspirują wielu historyków. Czy tak jest w rzeczywistości? Jakże bowiem wytłumaczyć fakt, że w III Rzeczypospolitej, kraju wolnym i niepodległym,
bez prewencyjnej cenzury, przy nieporównywalnie wielkich możliwościach współczesnej poligrafii, nowoczesnej technice druku komputerowego, w kraju liczącym tysiące
ochotniczych straży pożarnych oraz kilkaset zawodowych i zakładowych jednostek
ochrony przeciwpożarowej, prężnie funkcjonujących szkołach służby pożarniczej, w tym
wyższej SGSP w Warszawie, nie jesteśmy w stanie kontynuować wydawania takich perio-
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dycznych publikacji naukowych, jak „Muzealny Rocznik Pożarniczy”? Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, przekształcone przez komendanta głównego PSP śp. gen. brygadiera Feliksa Delę w Centralne Muzeum Pożarnictwa, miało stać się, zgodnie ze statutem,
nie tylko instytucją gromadzącą i upowszechniającą zabytki techniki pożarniczej, ale też
głównym ośrodkiem dokumentującym dzieje ochrony przeciwpożarowej na ziemiach
polskich. Tymczasem, po rezygnacji ze współpracy z Państwowym Wydawnictwem Naukowym, nie tylko wydatnie ograniczyło, ale z czasem w ogóle zaprzestało wydawania
„Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, a niektóre tomy (np. t. 11/12 – 2003-2004) wydano
na żenująco niskim poziomie edytorskim.
Jak to się dzieje, że wiele stowarzyszeń naukowo-oświatowych, kulturalnych, miłośników miast i ziem w niewielkich ośrodkach miejskich (np. Szadek, pow. Sieradz, Łowicz,
Wieluń, Radomsko, Olesno) wydają własne, regionalne periodyki naukowe, gdy tymczasem wielusettysięcznej rzeszy strażaków nie stać na kontynuowanie wydawania „Zeszytów Historycznych Związku OSP RP”?
Aby badania nad dziejami polskiego ruchu strażackiego nabrały odpowiedniej rangi,
wysokiego poziomu merytorycznego, bazowały na bogatych przecież, mimo olbrzymich
zniszczeń wojennych, materiałach archiwalnych, powinny być podejmowane działania
zmierzające do skupienia przy ZG ZOSP RP dość licznej grupy wysoko wykwalifikowanych historyków, wśród nich samodzielnych pracowników naukowych. Należy stworzyć
im warunki (finansowe i organizacyjno-wydawnicze) do podejmowania badań naukowych. Trzon takiego zespołu już istnieje, a tworzą go m.in.: prof. Tadeusz Chrobak, prof.
Adam Dobroński, dr Janusz Gmitruk, mgr Małgorzata Judasz, dr Grażyna Korneć, prof.
Stanisław Kunikowski, dr Krzysztof Adam Latocha, prof. Urszula Oettingen, prof. Stefan
Pastuszka, mgr Maria Smoleń, prof. Zbigniew Stachowski, prof. Władysław Tabasz, prof.
Romuald Turkowski, dr Marian Zalewski i dr Zdzisław Jan Zasada.
Powinny być podejmowane działania zmierzające do zainteresowania problematyką
historii pożarnictwa młodej kadry historyków. Aby zachęcić studentów i doktorantów
wyższych uczelni, nie wystarczą uchwały kolejnych walnych zjazdów ZOSP RP o konieczności dbania o dziedzictwo historyczne i pielęgnowanie tradycji. W ślad za tym powinny
iść konkretne działania mające swe odzwierciedlenie we wspieraniu badań naukowych.
Należałoby również zmierzać do nawiązania bliższych kontaktów ze środowiskiem naukowym wyższych uczelni, przede wszystkim z wydziałami historycznymi lub humanistycznymi, inicjować powstawanie w niektórych uczelniach zakładów historii pożarnictwa.
Wskazane byłoby również nawiązanie bliższej współpracy z lokalnymi i regionalnymi
towarzystwami naukowymi. Aby powyższe cele można było zrealizować, niezbędne jest:
– stworzenie możliwości publikacji opracowań w fachowym, recenzowanym periodyku
naukowym,
– stwarzanie finansowych możliwości wspierania publikowania opracowań, w tym fundowania stypendiów,
– ogłoszenie cyklicznego konkursu na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne poświęcenie dziejom polskiego pożarnictwa, fundowanie nagród dla autorów
najlepszych prac i wspieranie ich publikacji,
– organizowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych wybranym zagad-
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nieniom z zakresu problematyki pożarniczej i publikowanie referatów,
– stwarzanie młodym adeptom nauk historycznych możliwości uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach historyków pożarnictwa organizowanych w ramach CTIF
(Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów).
Nie są to zatem postulaty wygórowane, winny to być normalne zadania, ujęte zarówno
w corocznych, jak i międzyzjazdowych okresach działalności naczelnych władz Związku.
Z szerokiej gamy zagadnień związanych z dziejami polskiego pożarnictwa na czoło badań
naukowych należałoby wysunąć m.in. takie zagadnienia, jak:
– eksterminacja polskich warstw przywódczych w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji ziem polskich (1939-1945) w odniesieniu do elit strażackich,
– rozwój ochotniczych straży pożarnych na ziemiach zachodnich i północnych RP,
– dzieje polskiego pożarnictwa na Kresach Wschodnich II RP,
– rozwój organizacyjny zawodowego pożarnictwa w Polsce.
Celem inicjowanych przez ZG ZOSP RP działań winno być:
– rozwijanie, utrwalanie i upowszechnianie postępowych tradycji polskiego pożarnictwa.
– ukazywanie ochotniczych straży pożarnych nie tylko jako stowarzyszeń do zabezpieczania mienia przed klęską ogniową i likwidacji zagrożeń losowych, lecz poprzez
ten ruch ukazywanie dynamicznych procesów transformacji społecznej i kulturowej
współczesnej polskiej wsi.
Stanisław Tadeusz Olejnik jest historykiem, regionalistą, doktorem habilitowanym
nauk humanistycznych. Przez wiele lat kierował Muzeum Regionalnym w Wieluniu
oraz wieluńskim oddziałem „Głosu Robotniczego”. Od 1997 r. profesor piotrkowskiej filii Akademii Świętokrzyskiej, a od 2003 r. członek Rady Towarzystw Naukowych Polskiej
Akademii Nauk. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą historii regionalnej,
historii straży pożarnych oraz historii Polski okresu zaborów i II wojny światowej.
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Rola i kompetencje
księży kapelanów

Początki duszpasterstwa wśród strażaków sięgają okresu II Rzeczypospolitej, a w szczególności Związku Straży Pożarnych RP. Po II wojnie światowej, w okresie zniewolenia narodu, było ono zakazane. Zamysł powołania kapelanów powzięli strażacy jeszcze w 1980 r.
Nie doszedł on jednak do skutku ze względu na wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r.
Duszpasterstwo strażaków reaktywowane zostało po bezkrwawym przewrocie ustrojowym w 1989 r. Stało się to w 1991 r., po powołaniu przez 246. Konferencję Episkopatu na
krajowego duszpasterza strażaków śp. ks. st. bryg. Jerzego Kołodziejczaka.
Obecnie posługę w szkołach pożarniczych, komendach wojewódzkich, miejskich i powiatowych, jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP oraz OSP pełni ponad 350 kapelanów. Są to kapelani PSP oraz OSP, wśród nich kapelani wojewódzcy, powiatowi, diecezjalni czy gminni.
1. Blisko Kościoła (ks. Jan Krynicki)
Patrząc z perspektywy funkcjonowania jednostek OSP, zobaczymy, że kapłani byli tam
zawsze obecni, gdyż szczególnie w wioskach strażakami opiekują się księża proboszczowie, a strażacy poczytują sobie za zaszczyt, że kapłan włącza się w ich piękną służbę. Warto wspomnieć, że wielu kapłanów przed wstąpieniem do seminarium należało do OSP.
O ścisłym związku środowiska strażackiego z Kościołem i potrzebie duszpasterstwa, czyli obecności kapłanów – kapelanów świadczy fakt, że patronem tej pięknej i zaszczytnej
służby jest św. Florian. W parafiach strażacy obecni są na wszystkich uroczystościach religijnych, co jest bardzo widoczne na przykład podczas uroczystości odpustowych, świąt
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wielkanocnych (warta przy Grobie Pańskim), na wszystkich uroczystościach centralnych.
Ponadto strażacy z OSP rokrocznie organizują pielgrzymkę do wybranego sanktuarium.
Na uwagę zasługuje coroczna Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, która wyrusza z Warszawy (katedra św. Floriana, diec. praska). Każdego roku maj jest szczególnym
czasem, kiedy doceniana jest służba strażacka. Hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, które widnieje na strażackich sztandarach, niewątpliwie pokazuje, jak mocno służba
strażacka związana jest z Kościołem i oprócz zewnętrznej pracy ma w sobie głęboki wymiar duchowy. Nawet w najtrudniejszych czasach strażacy zawsze byli obecni w Kościele,
uczestniczyli w życiu religijnym zarówno naszych parafii, jak i diecezji. Strażacy ochotnicy
zapisali piękną kartę w życiu religijnym już w czasach zaborów, a także w okresie panowania systemu totalitarnego. Byli zawsze wierni Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi.
Zajęć strażakom nie brakuje – i chodzi oczywiście nie tylko o pożary, bo od 1992 r. straż
pożarna stała się też główną służbą odpowiedzialną za ratownictwo techniczne i chemiczne.
Do końca nie wiadomo, do jakich czynności należy zaliczyć ściąganie kotów z drzew czy usuwanie gniazd pszczół, os i szerszeni, co w pewnych porach roku stanowi wcale niemały odsetek
wezwań. Strażacy ratują nas z tak wielu opresji, że podstawowe wyobrażenie o panach, którzy
przy użyciu wody walczą z ogniem, jest już prawdziwe co najwyżej w połowie. Walczą także
z wodą w czasie powodzi czy ulewy, ze skutkami wichur i huraganów, ale także z nadmiernymi
opadami śniegu. Są do dyspozycji natychmiast nie tylko podczas naturalnych kataklizmów, ale
także po wystąpieniu wielu lokalnych katastrof mogących zaszkodzić środowisku – usuwają
skutki skażeń chemicznych i radiologicznych. Wzywani są niemal do każdego poważniejszego
wypadku, od katastrof lotniczych i kolejowych począwszy, a na wypadkach drogowych kończąc. Zajmują się także ratownictwem wodnym – na wodzie, czy pod powierzchnią wody, ale
także pracami na wysokościach. Usuwają skutki katastrof budowlanych, starając się odnaleźć
żywe ofiary zasypane pod gruzami. W całej tej pracy jest jeszcze jedna ważna kwestia – są
wykwalifikowanymi ratownikami, dzięki czemu udzielana przez nich pierwsza pomoc wielokrotnie ocaliła ludzkie życie. I wydaje się, że każdy czułby się lepiej, gdyby chociaż prywatnie
miał za sąsiada strażaka. Strażacy to tacy rycerze św. Floriana od wszystkiego.
Jednostki straży pożarnej w Polsce, towarzystwa strażackie, a nawet reasekuracyjne
często obierały sobie za patrona św. Floriana. Był to zresztą jeden z najbardziej znanych
świętych, szczególnie w Europie Środkowej. Wizerunek rzymskiego żołnierza ze skopkiem wypełnionym wodą nie tylko jest znany praktycznie każdemu, ale także mało kto
ma wątpliwości co do tego, czyj to patron. Zresztą patronuje on nie tylko strażakom i kominiarzom, ale także wielu zawodom związanym w jakiś sposób z ogniem. Święty Florian
był również męczennikiem za wiarę – jako rzymski oficer przyjął wiarę chrześcijańską za
czasów cesarza Dioklecjana, który wszczął okrutne prześladowanie jej wyznawców. Florian ruszył do Lorch koło Wiednia, aby wesprzeć czterdziestu innych prześladowanych za
wiarę legionistów. Rzymski namiestnik prowincji aresztował go i w najokrutniejszy sposób groźbami i torturami starał się zmusić do odstępstwa od wiary. Bezowocne wysiłki
namiestnika skończyły się na wrzuceniu Floriana z kamieniem u szyi do miejscowej rzeki.
Razem z nim zginęło owych czterdziestu żołnierzy. Było to w 304 r. n.e. A 4 maja obchodzimy rocznicę jego śmierci.
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Święty Florian na przestrzeni dziejów zwyciężył swoich oprawców i został patronem
tych, którzy w imię miłości Boga i bliźniego nie cofną się przed zagrożeniem nawet dla obrony własnego życia. Czy dzisiaj jest on nam tak samo potrzebny?
Maciej Schroeder, przez wiele lat strażak, obecnie generał w stanie spoczynku, dowodzi, że ratowanie ludzkiego życia to coś więcej niż tylko zawód. Będąc już na emeryturze,
zdecydował się na opracowanie książki pod tytułem „100 pytań do kapelanów straży pożarnej”. Książki, którą jeszcze raz chciał pomóc zarówno ratownikom, jak i ratowanym.
W zakończeniu czytamy: „Prawie trzydziestoletnie moje doświadczenie w ratownictwie,
poczynione obserwacje i analizy tamtych sytuacji dziś z całą pewnością pozwalają mi głosić tezę, że ratownikowi potrzebna jest wiara w Boga (...). Bez wiary nie da sobie rady
jako adept sztuki ratowniczej, wolontariusz, ratownik i dowódca czynny, jak i potem jako
emeryt, rencista czy umierający bohater akcji. Nie poradzi sobie ze sobą, z otoczeniem,
a zwłaszcza nie będzie wszechstronnym ratownikiem dla ofiar i ocalałych, i ich najbliższych. Łzy płynące z oczu ratownika i łzy płynące na ręce ratownika bez wiary w Boga są
nie do zniesienia. A w sytuacjach ekstremalnych jest jeszcze gorzej”.
W takim świetle na pewno rośnie rola kapelanów straży pożarnej, którzy powinni nieść
wiarę i ratowanym, i ratującym. Potrzebujących przecież nie brakuje, a automat zgłoszeniowy sygnał o interwencji rozsyła nie tylko do wszystkich jednostek, ale także na komórki
kapłanów. Ci, jeśli zdążą, czasem są bardziej potrzebni niż nawet najszybsi ratownicy.
Rolą kapelana w straży pożarnej jest sprawowanie liturgii. Kapelani straży pożarnej
uczestniczą w życiu strażaków, spełniając swoją posługę kapłańską. Obejmuje ona:
a) msze święte z okazji Dnia Strażaka w związku z liturgicznym wspomnieniem św. Floriana – patrona strażaków, podczas ślubowania, posługę sakramentalną podczas formacji przygotowującej do służby, która odbywa się w SGSP, czy w innych szkołach,
b) msze święte z okazji uroczystości ślubu, chrztu dzieci czy podczas pogrzebu,
c) sprawowanie sakramentaliów, tzn. święcenie nowych jednostek, sprzętu itp.,
d) przeżywanie świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc) – organizowanie wigilii dla pełniących służbę podczas świąt, spotkań opłatkowych oraz święconki,
e) opiekę duszpasterską podczas choroby strażaka,
f) modlitwę w intencji strażaków, szczególnie kiedy wyjeżdżają do zdarzeń.
Duszpasterstwo to nie tylko posługa sakramentalna. To również otaczanie strażaków
i ich rodzin opieką duszpasterską, udział kapelana w życiu rodzin strażackich, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a także wsparcie psychologiczne polegające na
wysłuchaniu i podprowadzeniu do podjęcia decyzji, w celu rozwiązania problemu.
Tak jak ścisła jest współpraca strażaków służących w PSP i OSP, tak samo ścisła powinna być współpraca kapelanów zarówno ze strażakami PSP, jak i ochotnikami. Kapelan
winien bezpośrednio zaoferować pomoc dla OSP, szczególnie kiedy biorą udział w trudnych zdarzeniach, odwiedzić jednostkę i przeprowadzić spotkanie oraz indywidualną pomoc psychologiczną. Ta inicjatywa winna wychodzić zawsze od księdza kapelana.
Jakże ważną sprawą jest dobra komunikacja, polegająca na jak najszybszym przekazie informacji.
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Kapelan podczas działań i bezpośrednio po nich powinien być do dyspozycji strażaków. Jego posługa winna być połączona współpracą z psychologiem. Działamy dla dobra
człowieka, dlatego tak ważna jest ta współpraca, czy chodzi o pomoc samemu strażakowi,
czy komuś z jego rodziny. Te dwie funkcje, to znaczy kapelana i psychologa, powinny
się w niesieniu pomocy uzupełniać. Podczas różnego rodzaju szkoleń są wypracowywane
pewne modele działań i formy pomocy. Posługa wsparcia psychologicznego jest bardzo
delikatna i indywidualna.

Ważną kwestię w wykonywaniu zawodu stanowi przestrzeganie zasad i norm etyki zawodowej. W służbie strażackiej etyka zawodowa ma swoje szczególne miejsce. To właśnie
kapelan na etapie przygotowania do służby uczy norm i zasad etyki zawodowej, a podczas
służby przypomina strażakom te wartości.
I na koniec jeszcze jeden ważny aspekt – każdy człowiek winien troszczyć się o swoją
sferę duchową.
Ks. st. bryg. dr Jan Krynicki jest krajowym kapelanem strażaków wyznania rzymskokatolickiego.
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2. Wpisani w ewangelię miłości (o. Sergiusz)
Służba strażaka ratownika jest służbą chrześcijańskiej filantropii wobec Boga i człowieka. Motto „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” stanowi wektor działania strażaka
oraz wcielenie w życie w harmonijny sposób słów Jezusa Chrystusa o miłości do Boga
i człowieka.
Człowiek, który dzwoni do straży pożarnej i prosi o pomoc – puka do naszych drzwi.
Jak można ich nie otworzyć? Musimy wyjść mu z pomocą. Strażak to ten, który biegnie
tam, skąd inni uciekają.
Parę lat temu, chodząc po kolędzie w Supraślu, usłyszałem alert straży pożarnej.
To był sygnał, że ktoś potrzebuje pomocy. Udałem się do remizy. W drodze na miejsce
akcji zmieniałem sutannę na bojowe ubranie strażackie. Okazało się, że było to zdarzenie
masowe. Funkcjonariusze Straży Granicznej mieli wypadek na trasie między Supraślem
a Krynkami. Samochód SG dachował w pobliżu Sokołdy. Dziewięć osób doznało obrażeń,
pięć z nich było ciężkim w stanie. To była bardzo trudna akcja.
Głównym zadaniem kapelana jest modlitwa. Gdy sprawuje on świętą liturgię, nie
może jej przerwać nawet syrena strażacka. Co wówczas może zrobić kapelan? Odpowiedź
jest jedna – kontynuować liturgię, wznosząc modlitwę do Pana naszego Jezusa Chrystusa
z prośbą o pokrzepienie poszkodowanych i darowanie siły ratującym.
Ważnym elementem pasterzowania jest rozmowa ze strażakami. Najbardziej traumatyczna akcja, w której uczestniczyłem, miała miejsce w 2017 r. w Białymstoku. Podczas
pożaru zginęło dwóch strażaków. Wracałem z posługi duszpasterskiej w terenie, gdy
otrzymałem wiadomość z prośbą o włączenie się do akcji. Skontaktowałem się z dwoma
kapelanami miejskimi – katolickim i prawosławnym. Zajęli się powiadomieniem rodzin.
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Niezbędna okazała się pomoc strażakom, których koledzy tragicznie zginęli w akcji. Ocalałych wyłączono z działań ratowniczych. To był moment, w którym potrzebowali, aby
ktoś ich wysłuchał. Na miejscu był psycholog z KW PSP. Rozmawialiśmy, a potem wspólnie wznieśliśmy modlitwę za tych kolegów, którzy pozostali po drugiej stronie ognia.
Nierzadko z prośbą o pomoc zwracają się strażacy ochotnicy. Ich z każdym rokiem
ubywa, zwłaszcza w ostatnim okresie, kiedy postępuje migracja młodzieży ze środowisk
małomiejskich i wiejskich do dużych miast. W związku z tym zmniejsza się przede wszystkim liczba młodych druhen i druhów w szeregach OSP. Widzę to, bo większość z nich to
wierni przyklasztornej parafii w Supraślu, którzy czynnie uczestniczą w życiu cerkiewnym. W utrzymaniu więzi pomaga nam strażacka pielgrzymka do niewielkiej wspólnoty
prawosławnych sióstr zakonnych w Wojnowie, położonej w okolicach Rucianego-Nidy,
którą odbywamy raz w roku, w okresie postnym. Pielgrzymka odbywa się zgodnie ze starożytną zasadą ora et labora – modlitwa i praca.
Jestem zdania, że posługa duszpasterska wiąże się z aktywną obecnością w środowisku
strażaków OSP i PSP. Duchowieństwo zawsze było w bliskim kontakcie ze swoją owczarnią. Widzę szczególną rolę duchowieństwa w życiu społeczności parafialnej oraz potrzebę
szkolenia w kierunku kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku duchownych. Sam
niejednokrotnie udzielałem pierwszej pomocy w trakcie nabożeństwa osobom potrzebującym. W przypadku gdy obowiązki wynikające z posługi duszpasterskiej w parafii pozwalają na to, można rozpatrywać kandydaturę duchownego na czynnego druha strażaka
w OSP. Łączenie w taki sposób funkcji i zajmowanych stanowisk nie jest rzadkim zjawiskiem – proboszcz pełni jednocześnie funkcję prezesa OSP w parafii.
Służba strażaka jest szczególna, pięknie wpisuje się w ewangelię miłości.
O. archimandryta dr Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk) jest prawosławnym kapelanem
krajowym strażaków.
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3. Wspólnie możemy więcej (ks. Adam Glajcar)
Straż pożarna w Polsce jest sumą dwóch składników: OSP i PSP. Oczywiście, zgodnie
z matematyczną regułą, suma nie zależy od kolejności składników. W strukturach straży pożarnej, i to niemalże od jej założenia, powołania do życia, spotykamy kapelanów.
Zdarzało się, że byli w komitetach założycielskich, a dziś są członkami zarządu każdego
szczebla ochotniczego pożarnictwa. Nie możemy zapomnieć, że również oficerami pożarnictwa. Zadajemy sobie pytania, zwłaszcza dziś: dlaczego znajdują się w strażackiej formacji? czy są potrzebni? jaką wykonują pracę? Odpowiadając na te pytania, nie sposób nie
zauważyć, że podstawową maksymą strażaka jest ratowanie ludzkiego życia, jego dobytku
oraz środowiska. To doskonale koreluje z nauczaniem Jezusa Chrystusa: „Miłuj bliźniego
swego jak siebie samego. Miłujcie nieprzyjaciół waszych.” Trudno dziś, w zawirowanym,
pełnym nienawiści, złości i uprzedzenia świecie, realizować testament Chrystusa. Chcę
zwrócić uwagę na bardzo ważną część kapelańskiej służby w szeregach straży pożarnej.
Wydaje się, że najistotniejsza jest rozmowa duszpasterska, która wpisuje się w jej całokształt. Kapelańska służba opiera się przede wszystkim na komunikacji z drugim człowiekiem. Strażak-ratownik potrzebuje rozmowy, potrzebuje wsparcia – także duszpasterskiego. Jednakże prowadzenie rozmowy duszpasterskiej wymaga pewnego przygotowania,
wiedzy i doświadczenia, również pożarniczego.
Nie ma dziś służb mundurowych, w których nie byłoby kapelanów. Czy kapelani
są w straży pożarnej potrzebni? Takie pytanie zadaje sobie dość często człowiek, który
z boku przypatruje się ratowniczej służbie i kibicuje ratownikom, albo denerwuje złośliwymi uwagami. Te pytania stawiane są szczególnie wyraźnie dziś, kiedy afera goni
aferę, nie omijając przy tym Kościoła. Ja odpowiem jednoznacznie stwierdzeniem, które
kiedyś wypowiedział jeden z komendantów głównych PSP, a zarazem aktywny członek
ochotniczego pożarnictwa: „Przed psychologiem, nawet najlepszym interwentem od
traumy, strażacy nie powiedzą tego, że im się nie układa, że dziecko wpadło w złe towarzystwo, że matka umiera na raka, że sięgają zbyt często po kieliszek, że..., że... Można by wyliczać bez końca. Otwierają się przed strażakiem – kapelanem”. To chyba najpiękniejsza
rekomendacja kapelańskiej służby w szeregach straży pożarnej. Świat się zmienia. Musimy
być więc świadomi, że ta służba nie polega tylko i wyłącznie na szukaniu przez strażaków
czy poszkodowanego kapelana. Wręcz przeciwnie, to kapelan musi dotrzeć do nich. Czasem dociera sam, innym razem zostaje zadysponowany do działania. Kiedy trzeba, bierze
w ręce sprzęt pożarniczy i pomaga strażakom, ale najczęściej posługuje się mową, słowem.
Prowadzenie samej rozmowy wydaje się bardzo proste. Jednakże tak nie jest. Dzieje
się tak dlatego, że każdy rozmówca jest inną osobą. Każdy ma swoje indywidualne marzenia, oczekiwania i problemy. Tu bardzo dużo zależy od duszpasterza, od tego, jak będzie
się poruszał w przestrzeni zaproponowanej przez rozmówcę. Kapelan nie jest wykonawcą marzeń, pragnień swojego rozmówcy, ale przede wszystkim słuchaczem, który słucha
swojego rozmówcy i poświęca mu czas. Niewątpliwie łatwo jest nawiązać właściwy kontakt
z kimś, kogo się zna, ale o wiele trudniej z osobą, którą widzi się pierwszy raz. Na przebieg rozmowy będzie miało wpływ wiele czynników, także zewnętrznych, a więc choćby
miejsce, gdzie rozmowa będzie prowadzona. Widzę kapelanów w akcjach ratowniczych,
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ale nie jako statystów, nie dla samego zaistnienia, popularności, ale czynnie uczestniczących. Nie można zapomnieć o konieczności kapelańskiego uczestnictwa w naradach, szkoleniach czy obozach MDP. Tu trzeba stawiać odpowiednie pytania, ale nie dołujące albo
zamykające rozmówcę. Kapelan nie jest jedynym lekarzem dla swojego rozmówcy. Kapelan w celu niesienia pomocy duszpasterskiej powinien współpracować z psychologami,
lekarzami, dowódcami, zarządami straży. Tylko wtedy owoc duszpasterskiej, kapelańskiej
rozmowy, porady, służby będzie satysfakcjonujący dla obu stron rozmowy i spotkania.
Duszpasterz służący w szeregach straży pożarnej nie może kierować się wyłącznie
konfesyjnymi przesłankami. Do każdej rozmowy musi być przygotowany, a to wymaga
ciągłego samokształcenia. Rozmowa nie jest monologiem, który prowadzi kapelan, ale
utentycznym dialogiem. W czasie rozmowy kapelan pomaga w znalezieniu właściwej drogi rozwiązania problemu. Duszpasterz nie oczekuje na rozmówcę, ale go szuka, co niewątpliwie pomaga w nawiązaniu kontaktu. Kapelan powinien poruszać się tylko w przestrzeni zaproponowanej przez rozmówcę, a nie próbować wchodzić na siłę na bardzo intymny,
prywatny grunt. Współpraca z lekarzami, psychologami jest jak najbardziej pożądana,
pozwala jeszcze skuteczniejszej pomocy strażakowi.
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Nie możemy zapomnieć, że kapelan jest człowiekiem, a nie osobą świętą, jak niektórzy
uważają i twierdzą. Kapelańska służba w strażackiej formacji jest niezbędna i taką będzie,
jeśli kapelan będzie dążył do jedności i współpracy ze wszystkimi, nawet swoimi oponentami i krytykami. Dzisiejszy świat jest bardzo skłócony i zwaśniony. Wszelkiego rodzaju
antagonizmy i uprzedzenia wdzierają się również w nasze, strażackie szeregi. To nie jest
droga do realizacji zaszczytnego hasła widniejącego na strażackich sztandarach: „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”. W celu integracji strażackiego życia, strażackiej rodziny
potrzeba kontynuować to, co dobre, a to, co złe, reformować. Wydaje mi się, że potrzebujemy wspólnych spotkań modlitewnych w ramach Ekumenicznych Spotkań Strażaków.
Tylko wspólne spotkanie, połączone z modlitwą, może pomóc dobrze wypełnić naszą rotę
strażackiego ślubowania.
Kapelani nie powinni obawiać się spotkań ze strażakami i ich problemami. Duszpasterz
szukający potrzebujących wsparcia pojawia się w jednostkach straży pożarnej, uczestniczy
w działaniach ratowniczych, jest ze strażakami w radości i smutku. Kapelan jest aktywny
w duszpasterskim działaniu. Jego obecność wśród strażaków, poszkodowanych, strażackich rodzin na pewno pomaga w wypełnianiu powołania. Kapelan musi angażować się
w życie strażackie (nie tylko na terenie jednostki w czasie podniosłej uroczystości) i musi
identyfikować się ze służbą.
Nie bójmy się kapelanów w naszej formacji!
Kapelani – nie bójmy się strażaków z ich problemami!
W jedności tkwi siła. Wspólnie możemy realizować strażackie humanitarne dzieło
oparte na prawdach Ewangelii. Tak nam dopomóż Bóg!
Ks. mł. bryg. Adam Glajcar jest ewangelickim kapelanem krajowym strażaków.
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BEZCENNY KAPITAŁ, KTÓREGO
NIE WOLNO ZMARNOWAĆ
Józef Mirosław Wojcieszak
Będąc czynnym druhem, a zarazem radnym, przy wielu okazjach słucham różnego
rodzaju opinii na temat przyszłości ochotniczych straży pożarnych. Również tych wygłaszanych przez pseudomędrców i „znawców tematu” – że OSP to już przeżytek, że niektóre
z nich trzeba zlikwidować, strażnice pozamykać, bo są nieekonomiczne i zbyt duże nakłady pochłania ich utrzymanie, bo pożarów jest obecnie znacznie mniej niż przed laty.
Z tym ostatnim stwierdzeniem się zgodzę, że dzięki Bogu zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły w budownictwie, doprowadziły do zmniejszenia liczby pożarów.
W tym miejscu ciśnie się na usta podstawowe pytanie: co z historią tworzoną z wysiłkiem i poświęceniem na przestrzeni lat przez naszych przodków działających w OSP?
Naszej straży w 2021 r. minie 110 lat istnienia, w przypadku wielu innych jednostek to
nawet więcej. Zapomnieć? A czy muzea z powodów ekonomicznych też należy zamykać?
Co z działaniami, które prowadzą ochotnicze straże pożarne w takich dziedzinach, jak
kultura, sport i wiele innych, z wieloletnimi tradycjami? Zniszczyć? W wielu przypadkach
to jedyne tego typu instytucje w małych społecznościach wiejskich.
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Najstarsze zdjęcie orkiestry OSP Pruszków z 1924 r. Na zdjęciu wpisany rok powstania orkiestry, w środku z szablą założyciel straży pożarnej w Pruszkowie Antoni Karbowski

Wybór ma znaczenie
Nie trzeba być wytrawnym obserwatorem, by dostrzec, jak nie do zastąpienia niemal
na każdym kroku, w przeróżnych miejscach i sytuacjach są druhowie OSP. Przykładem
były katastrofalne powodzie w 2010 r., gdy ochotnicy prowadzili akcję pomocy w dzień,
w nocy i strach pomyśleć, co by się działo, gdyby ich zabrakło. Bez ich pomocy praktycznie niemożliwe staje się przeprowadzenie jakichkolwiek zawodów sportowych czy innych
imprez w gminach, na wsiach i małych miasteczkach. Można byłoby przytoczyć tu wiele
przykładów, które potwierdzą potrzebę utrzymywania OSP, ale mam nadzieję, że nasi reprezentanci na różnych szczeblach władz, od samorządów po Sejm i Senat RP, będą się
starali godnie i mądrze reprezentować interesy ochotniczych straży. Myślę, że dostrzegają
potrzebę nie tyle zachowania, co rozwoju działalności OSP.
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11 listopada 2019 r. Obchody Święta Niepodległości

Moim zdaniem druhny i druhowie powinni bardzo poważnie podchodzić do spraw
związanych z wyborem przedstawicieli do obrony interesów naszej organizacji, aby rozwój jej był adekwatny do bogatej historii, jaką na przestrzeni minionych lat OSP tworzyły.
W naszej organizacji powinniśmy także jak najmniej zajmować się polityką. W jednostkach mamy druhny i druhów o różnych sympatiach politycznych i wypowiedzi na różnych szczeblach organizacji na temat rządzącej w danym czasie opcji politycznej nie służą
konsolidacji ruchu strażackiego. Te sprawy weryfikują wybory, a naszym zadaniem jest
umiejętność współpracy poza podziałami, co przyczyni się do wzmocnienia naszej organizacji i pozwoli uniknąć kłótni i waśni, które słychać w naszym kraju zbyt często i w zbyt
wielu miejscach. Wiem, że to możliwe, bo w strukturach OSP działam już 52 lata, na
przestrzeni tego czasu współpracowałem praktycznie z każdą opcją polityczną i nigdy nie
liczyły się moje sympatie, ale w każdych warunkach możliwie najbardziej owocne działania na rzecz OSP. W większości działających straży pracują druhny i druhowie, którzy są
szczerze oddani swym organizacjom, poświęcają wiele wolnego czasu działaniom na rzecz
lokalnej społeczności. Widać w ich pracy bezinteresowność i duży wysiłek na rzecz rozwoju poszczególnych jednostek. To bezcenny kapitał, którego nie wolno nam zmarnować.
Należy zrobić wszystko, by został dobrze wykorzystany.
Poprzez obserwację i wymianę spostrzeżeń poczynionych przy okazji spotkań z innymi orkiestrami oraz działaczami z różnych rejonów kraju dochodzimy do wspólnego
wniosku, że tak przed laty, jak i obecnie nie najlepiej dzieje się w kulturze masowej. Odpowiada za to wiele czynników, a jednym z głównych są – delikatnie ujmując – niezbyt trafne
ustawy dotyczące działań wokół kultury oraz zbyt duże oszczędności czynione centralnie.
Bardzo zły z punktu widzenia działaczy jest zbyt duży fiskalizm wobec instytucji kultury
oraz traktowanie stowarzyszeń związanych z kulturą, jak chociażby OSP, tak jakby były to
zakłady produkcyjne.
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Z kulturą na bakier
Dofinansowanie społecznie działających stowarzyszeń w terenie jest zbyt małe. Można
to dostrzec przez porównanie do tego, w jaki sposób finansuje się w dużych ośrodkach takie instytucje, jak filharmonie, orkiestry symfoniczne czy inne podmioty związane z kulturą.
Przeznacza się w ich przypadku milionowe kwoty na gaże czy instrumenty, zestawienie ich
wysokości z sumami wydatkowanymi na podobne działania w terenie pokazuje znaczącą różnicę w wysokości dotacji. Dostępność do wydarzeń kulturalnych organizowanych w dużych
ośrodkach niestety jest niska. Można powiedzieć – niszowa, ze względu na zróżnicowanie
zasobności naszego społeczeństwa oraz odległość tych ośrodków. Największymi nosicielami
kultury w terenie są przede wszystkim zespoły i orkiestry działające dzięki różnego typu stowarzyszeniom czy OSP oraz różnego rodzaju sponsoringowi. Pojawiają się nieśmiałe próby
pomocy. Skorzystanie z nich obwarowane jest procedurami biurokratycznymi, przepisami
i uwarunkowaniami, nieraz bardzo zawiłymi, a przez to bardzo trudnymi do przebycia. Zmaganie się z nimi powoduje stratę cennego czasu i sił, a to zniechęca wielu działaczy i powoduje
podjęcie przez nich decyzji o rozstaniu się z pracą na rzecz tychże organizacji.
Kaganiec fiskalny nałożony przez państwo stowarzyszeniom przez wspomniane powyżej
przepisy dotyczące przedsiębiorstw często doprowadza do ich upadku i zniszczenia wiekowej tradycji, tworzonej i pielęgnowanej w naszych małych ojczyznach. Tradycje te przetrwały niewolę, zawieruchę wojenną i realny socjalizm, podtrzymywały wiarę naszych przodków w zwycięstwo w walce o wolność. W takich przypadkach nasuwa się niestety smutny
wniosek, że w wolnej RP niektóre decyzje, przepisy płynące z góry zamiast pomagać w działalności, to po prostu przeszkadzają. Zadaniem naszym powinno być więc apelowanie do
władz – obecnych i przyszłych, aby nie tworzyły niepotrzebnych przepisów, które w wielu
przypadkach nie tylko przeszkadzają władzom samorządowym starającym się pomagać, ale
wręcz uniemożliwiają podjęcie działań związanych z rozwojem kultury masowej. Przede
wszystkim należy ograniczyć do minimum wszechobecną na każdym szczeblu biurokrację.

Koncert orkiestry OSP Pruszków na Konkursie Orkiestr Gminy Blizanów podczas obchodów 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2019 r.
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Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pruszków w Częstochowie w trakcie Ogólnopolskiego Przeglądu
Orkiestr OSP, 6 lipca 2017 r.

Podczas dyskusji pojawiają się też opinie, że Polacy to naród przedsiębiorczy i inteligentny, dający sobie radę w najcięższych warunkach. Po co jednak szukać na siłę rozwiązań stale napotykanych biurokratycznych problemów. Moim zdaniem lepiej byłoby
siły i zapał działaczy spożytkować w pracy twórczej. Pewne zagrożenie niosą też w sobie
zmiany cywilizacyjne i technologiczne, które zachodzą obecnie w naszym kraju. Można
powiedzieć, używając znanego powiedzenia, że każdy kij ma dwa końce i tak też dzieje
się w przypadku komputeryzacji czy rozwoju telefonii komórkowej. Zdobycze technologiczne w dziedzinie elektroniki pomagają nam w życiu codziennym, w kontaktach międzyludzkich. Problem w tym, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Młodzi ludzie
wpadają w nowego typu uzależnienia – od magii komputerów, telefonów komórkowych,
przez co w coraz mniejszym stopniu mają potrzebę spotykania się. Fakt, że w dobie epidemii jest to nawet wskazane, ale przecież kiedyś znowu będziemy żyli normalnie…
W działaniach na rzecz na przykład orkiestr dętych potrzebne są częste bezpośrednie
spotkania, próby. Organizowanie różnego rodzaju konkursów, przeglądów. Wspaniale byłoby, gdyby takie imprezy kończyły się nie tylko wręczeniem dyplomów i pucharów, ale
również wiązały się z nagrodami (pieniężnymi lub w postaci rzeczowej np. dla orkiestr instrumenty). Musimy szukać nowych sposobów, różnych form i zachęt, którymi uda nam się
przyciągnąć młodzież do pracy w orkiestrach czy innych stowarzyszeniach prowadzących
różnego rodzaju działalność kulturalną czy sportową. Wydaje się, że wskazane jest nawiązywanie szerokiej współpracy ze szkołami, które wspólnie ze stowarzyszeniami i OSP prowadziłyby różne formy współpracy w dziedzinach kultury i sportu. Spotykamy się w naszej
działalności z różnymi problemami, ale w wielu przypadkach również ze zrozumieniem,
z chęcią pomocy. Dzięki temu mamy wspaniałe osiągnięcia i mam nadzieję, że dalej tak
będzie, czego życzę sobie i wszystkim ludziom dobrej woli działającym na niwie kultury.
Józef Mirosław Wojcieszak jest prezesem OSP Pruszków, woj. wielkopolskie, członkiem
Prezydium ZOG ZOSP RP w Blizanowie, przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Kaliszu, radnym gminy Blizanów.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ISTOTĄ
OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA

Związek OSP RP od lat troszczy się o rozwój szeroko rozumianej kultury w ochotniczych szeregach, poprzez m.in. zapewnienie pracującej z olbrzymim zaangażowaniem
kadrze zdobycia niezbędnej w ich działalności fachowej wiedzy, organizując liczne szkolenia, spotkania, kursy, zajęcia warsztatowe itp. To ważne działania, gdyż dają możliwość
szerokiej wymiany doświadczeń ludzi bezpośrednio zaangażowanych w pracę instruktorską w amatorskim ruchu artystycznym strażaków. Wnikliwsze poznanie środowiska,
w którym na co dzień pracujemy na rzecz artystycznego rozwoju swojej społeczności,
zwłaszcza młodego pokolenia, stanowi istotny czynnik kulturowego postępu nie tylko
młodzieży, ale także dorosłych, gdyż w remizach działamy wspólnie, a efekty działań zauważalne są niemal natychmiast i dla wszystkich.
1. Nie zmarnujmy naszego dorobku (Marian Chmielewski)
Celem Związku OSP RP jest rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej.
Szczycimy się dorobkiem w tej dziedzinie. Mamy 701 orkiestr z 18 630 muzykami oraz
94 grupy taneczne. Działa 359 zespołów artystycznych zrzeszających 4279 członków. Pandemia wymusiła na nas wprowadzenie nowych form aktywności i pracy z zespołami, dlatego tak ważne dla Związku jest poszukiwanie partnerów aktywności artystycznej. Z jednej strony to współpraca z instytucjami, zwłaszcza Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, z drugiej zaś pozyskiwanie sponsorów, którzy zrefundują szkolenia orkiestr
i konkursy. To także działania marketingowe, współpraca z mediami na rzecz promocji
kultury i dorobku zespołów. Szczególnie ważne jest propagowanie sukcesów orkiestr –
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zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie możemy przecież zapominać, że nasze orkiestry
zwyciężają w konkursach i przeglądach w Europie i na świecie. Są powszechnie podziwiane.

Koncert orkiestr i zespołów wokalnych na inaugurację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
Dyryguje Marian Chmielewski. Świątynia Opatrzności Bożej, Warszawa, 10 września 2017 r.

Myśląc o promocji, mam na myśli nie tylko audycje i informacje w telewizji, radiu czy
prasie. Musimy pamiętać także o wszechobecnym dzisiaj Internecie, a zwłaszcza mediach
społecznościowych. Jest to ważne zadanie dla oddziałów wojewódzkich, powiatowych
i gminnych Związku. Tu wiele możemy uczynić sami. W dużych aglomeracjach, takich
jak Warszawa, Łódź, Kraków czy Wrocław, powinno się organizować orkiestry. Duża
liczba młodzieży kończąca szkoły muzyczne nie ma możliwości muzykowania w orkiestrach. Należy im tę szansę stworzyć. W małych miejscowościach trzeba otoczyć opieką
merytoryczną tamtejsze zespoły. Na wszystkich szczeblach Związku (zwłaszcza powiatowym i wojewódzkim) powinny być organizowane cyklicznie konkursy orkiestr. Orkiestrę
stanowi młodzież i kapelmistrz. Praca z młodzieżą to jedno, ale wspieranie i honorowanie kapelmistrzów kierujących orkiestrami jest równie istotne. Osobnym tematem jest
atrakcyjność programu, w tym dobór znanych i lubianych melodii. Utrzymanie zespołów
i orkiestr kosztuje. Mam tu na myśli przede wszystkim sprzęt muzyczny, umundurowanie,
szkolenia. Ważne, aby nasze państwo czuło potrzebę wspierania naszego artystycznego
ruchu. To część kultury narodowej. Związek dopracował się pięknego dorobku. Musimy
go aktywnie rozwijać dla dobra naszej strażackiej społeczności.
Płk Marian Chmielewski jest członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP, wiceprzewodniczącym Komisji Kultury ZG ZOSP RP, dyrygentem licznych koncertów połączonych
orkiestr i zespołów artystycznych.
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2. Trzeba mieć charakter ( Jerzy Wiesław Zawisza)
Strażak ochotnik to nie zawód, to przede wszystkim... charakter. Nic i nikt nie jest
w stanie wpłynąć na zmianę mojego przekonania, że tak jest w istocie, gdyż utwierdzałem
się w nim każdego dnia mojej ponad 33-letniej działalności na rzecz tej wspólnoty.
Gdy jesienią 1987 r. zostałem zaproszony przez przedstawicielkę Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na najważniejsze strażackie muzyczne wydarzenie, czyli Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP w Ciechanowie, nie przypuszczałem, że
moja współpraca ze Związkiem będzie tak długoletnia. Festiwal zrobił na mnie ogromne
wrażenie, gdyż pierwszy raz w życiu miałem okazję wysłuchania tak wielu orkiestr w jednym czasie i miejscu. Zapamiętałem z niego również zabawną historię, kiedy to kapelmistrz orkiestry OSP Płośnica biorącej udział w pokazie musztry paradnej na jednej z ulic
Ciechanowa był szarpany za nogawkę przez małego kundelka – niespecjalnie zainteresowanego popisem orkiestry, za to dziwnie poruszającym się kapelmistrzem już tak. Swój
debiut w roli jurora festiwalu zapamiętałem na zawsze, ale wówczas nie przypuszczałem,
że to powtórzy się jeszcze wiele razy, na następnych edycjach tej przepięknej imprezy.
Dane mi było w następnych latach występować w charakterze jurora festiwalu, gdyż
decyzją władz Związku zostałem powołany w skład Komisji Kultury i jednocześnie członka jury imprez artystycznych organizowanych przez Zarząd Główny ZOSP. Wypada nadmienić, że pozostałe grupy artystyczne, działające w OSP, takie jak: zespoły śpiewacze
i instrumentalne, grupy taneczne, kabaretowe, teatralne, zespoły pieśni i tańca także ucieszyły się na wieść, że zyskają swoją ważną imprezę, czyli odbywające co 2 lata Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP. Spotkania organizowane były w różnych
miejscowościach Polski i stanowiły święto strażackiej kultury. Różnorodność pokazów
i popisów wzmacniało widoczne dla publiczności pełne poświęcenia i zaangażowanie wykonawców w przygotowany na występ program. Wielokrotnie byłem świadkiem pełnych
zachwytu ocen publiczności wyrażonych słowami „to takie rzeczy dzieją się w straży?”,
a efektem dodatkowym była szansa obejrzenia i posłuchania tego w jednym miejscu, bez
konieczności wyjazdów do remiz w całym kraju. Warto wspomnieć też, że w oczy i uszy
widza i słuchacza rzucało się zróżnicowanie wiekowe strażackich artystów. Można bez
obawy powiedzieć, że na scenie czy estradzie oklaskiwani byli bardzo młodzi z różnych
grup artystycznych, szczególnie tych działających w przedszkolach, a także i bardzo poważni seniorzy, których o wiek nie wypadałoby pytać.
A propos wieku naszych strażackich artystów, mogę z obserwacji tych ponad trzech
dekad stwierdzić, że w jednej specjalności średnia wiekowa dość zauważalnie spadła.
Mam tutaj na myśli szczególnie orkiestry, gdzie moje pierwsze spotkanie w Ciechanowie
wyraźnie wryło mi się w pamięć, a dotyczyło dość zaawansowanych wiekowo panów instrumentalistów z niektórych orkiestr, którym maszerowanie sprawiało dość spore kłopoty i wpływało na z trudem dającą się ukryć zadyszkę. Z upływem lat orkiestry stawały się
coraz młodsze i dziś można rzec, iż mamy w zasadzie do czynienia z orkiestrami typowo
młodzieżowymi czy wręcz dziecięcymi. Stało się tak, jak myślę, głównie z pewnej bardzo
poważnej przyczyny. Zaczęło się od wspomnianej orkiestry w Płośnicy, gdzie kapelmistrz
wpadł na pomysł dołączenia do swojej orkiestry dziewczęcej grupy tanecznej, na wzór
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nieśmiało wprowadzanej mody na dziewczęce grupy w orkiestrach wojskowych. A w ślad
za dziewczętami... chyba nie muszę nic więcej dodawać. Generalnie rzecz ujmując, orkiestry w całym kraju wyraźnie nam odmłodniały, a ponadto nie da się nie zauważyć, że
prawie każda licząca się w Polsce orkiestra OSP za punkt honoru uznaje posiadanie dziewczęcej grupy mażoretek, z dumą kroczących przed swoją orkiestrą podczas przemarszów
festiwalowych oraz wzbogacających udział orkiestry w pokazie musztry lub innego rodzaju paradzie.
Imprezy artystyczne strażaków ochotników są zwieńczeniem ich ogromnego wysiłku, jaki są próby, podczas których niemal do znudzenia ćwiczone są elementy składające
się na konkursowe wykonanie utworu muzycznego oraz przedstawienie scenki teatru obrzędowego, popisu tanecznego okraszonego śpiewem w przypadku zespołu pieśni i tańca
lub grupę śpiewaczą. Na końcowy efekt składają się setki godzin wysiłku. Żmudna praca
kapelmistrzów, dyrygentów, tamburmajorów, choreografów, kierowników artystycznych,
reżyserów, instruktorów oraz innych specjalistów wraz z instrumentalistami, tancerzami, śpiewakami, mażoretkami czy recytatorami odbywa się w remizach lub innych salach
prób i w plenerze, bo na przykład orkiestra musi nauczyć się maszerować, jako że z natury
jest orkiestrą marszową, a okazjonalnie także koncertową. Wszystkie te ważne czynności
wykonywane są przez coraz bardziej fachowe siły instruktorów, zatrudnionych w OSP.

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych dla dyrygentów i choreografów orkiestr OSP i kierowników zespołów
artystycznych OSP, Sierpc 2016 r.

Pamiętam swój udział w jednym ze spotkań związanych z amatorskim ruchem artystycznym strażaków zorganizowanym w ośrodku szkoleniowym w Przewięzi koło Augustowa. Było ono dla mnie bardzo ważne i inspirujące, ponieważ pozwoliło na szeroką
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wymianę poglądów ludzi bezpośrednio zaangażowanych w pracę instruktorską. Dla każdego z nas, począwszy od dyrygenta czy muzyków, a skończywszy na naszych bliskich czy
władzach miejscowej OSP, sukces w konkursie to ogromna duma i zadowolenie z wykonanej pracy.
Kiedy sięgnę pamięcią do tych artystycznych zmagań strażaków ochotników sprzed
30 lat, to dostrzegam jeszcze jeden istotny szczegół. W tamtych latach dawało się zauważyć, że instrumenty muzyków nie błyszczały pełnym blaskiem, że nie wspomnę o sporych potknięciach w intonacji. Nieliczne jeszcze wówczas dziewczęce grupy mażoretek
miały kostiumy dość skromnie się prezentujące, jeśli chodzi na przykład o kolorystykę.
Umundurowanie orkiestr pozostawiało wiele do życzenia, chociażby w wyglądzie obuwia.
Śpiewający w grupach wokalnych czasami nie bardzo wiedzieli, o czym to jest ta ich piosenka. Dzisiaj, gdy członkowie orkiestr mają poczucie doceniania ich wkładu pracy w tę
działalność, rzadko daje się wytknąć muzykom braki w intonacji, a instrumenty lśnią jak
nowe. Dziewczęce grupy mażoretek powalają publiczność na kolana fantazyjnymi kostiumami, a i same pokazy ćwiczeń są po prostu piękne. Mundury orkiestry wymyślają sobie
same, a elegancja prezentacji wręcz bije po oczach. Zespoły śpiewacze wykonują niekiedy
bardzo trudny repertuar, przez co trudno uwierzyć, że to amatorzy. O ile o sukcesach strażackich zespołów artystycznych w świecie nic mi nie wiadomo (nie twierdzę, że ich nie
ma lub nie było!), o tyle znane są liczne sukcesy orkiestr, które odważyły się przystąpić do
zmagań na znanych i liczących się konkursach europejskich. Do lamusa i między bajki
należy włożyć taką obiegową opinię, że strażacka orkiestra nadaje się jedynie do zagrania
na jakimś pogrzebie, ale też z zastrzeżeniem, żeby tylko cicho grała... Nie pomylę się, jeśli
powiem, że orkiestry OSP (nie wszystkie oczywiście, ale kilka z pewnością) w poziomie
artystycznym w niczym nie ustępują orkiestrom wojskowym, które onegdaj stanowiły dla
nich niedościgły wzór do naśladowania.
Wstępując do OSP w styczniu 2000 r., uczyniłem to świadomie. Wiedziałem, że nie
wiążę swego losu z nieznaną społecznością ludzi wsi, którzy powinni umieć co najwyżej
gasić pożary i urządzać wesela oraz zabawy w remizach. Przyjmując członkostwo OSP,
miałem absolutną pewność, że to ta społeczność mnie przyjęła do siebie. Staliśmy się z tą
chwilą partnerami. Ja nie gasiłem pożarów, ale dzieliłem się z nimi swoją wiedzą muzyczną, która jak się pewnym niedowiarkom wydaje, nie jest strażakom do niczego potrzebna.
Sądzę, że wiedza przydała się, bo współczesny strażak ochotnik nie tylko umie gasić pożary, ściągać kota z drzewa, usuwać gniazda os lub szerszeni, wyciągać topielców z wody,
ale jest doskonale znającym swoje rzemiosło fachowcem w obsłudze skomplikowanego
sprzętu gaśniczego czy sprzętu mechanicznego pomocnego w zdarzeniach komunikacyjnych, ratowaniu życia i zdrowia w wypadkach drogowych jeszcze przed przybyciem służb
medycznych oraz wielu innych czynności z zakresu szeroko pojmowanego ratownictwa.
Do tego wszystkiego strażak jeszcze gra na instrumencie, śpiewa, tańczy i licznymi występami artystycznymi umila życie nie tylko na swojej wsi, ale także na festiwalu w mieście.
Współczesność nadaje ton działaniom gospodarzy remiz strażackich. Dzisiaj nikogo
nie dziwi dbałość wszystkich druhów o nadążanie za nowinkami informatyki oraz biegłość w posługiwaniu się komputerami w pracy i w domu. Garaże samochodowe w remizach mieszczą obok siebie najstarsze zabytki (wciąż jeżdżące!) i najnowocześniejsze

423

Dorota Spandel

pojazdy wyposażone w sprzęt, o jakim kiedyś można było tylko pomarzyć. Jedne i drugie są dumą strażaków, świadcząc jednocześnie o tradycji ruchu strażackiego oraz o nadążaniu za nieuchronnymi zmianami, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny. W tej
samej remizie spotykają się tradycja, historia, współczesność oraz szeroko pojmowana
współpraca pokoleń. To tutaj działają druhowie seniorzy, próbują swych sił w pierwszych
akcjach strażackich młodzieżowe drużyny pożarnicze, jest to także miejsce spotkań kół
gospodyń wiejskich czy wreszcie sala prób orkiestry wraz z grupą mażoretek. Myślę, że
OSP jest jak rodzina, w której dobra współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu jej członków owocuje budowaniem właściwych relacji i więzi. Nie powinniśmy pozwolić, aby ta
wielowiekowa tradycja ruchu strażackiego była narażona na niszczące ją z zewnątrz próby
ingerencji, poprzez narzucanie jakichkolwiek metod działań obcych temu ruchowi społecznemu. Druhowie z OSP chcą ratować, grać, śpiewać, tańczyć oraz nieść wszelką pomoc wszystkim potrzebującym, bez zaglądania im w życiorysy. Nie przeszkadzajmy im
w tych działaniach. Spytam więc przewrotnie: strażak ochotnik to zawód, czy charakter?
Jerzy Wiesław Zawisza jest muzykiem, członkiem OSP Warszawa-Ursus, członkiem
Komisji do Spraw Kulturalno-Oświatowych ZG ZOSP RP oraz jurorem ogólnopolskich
konkursów artystycznych.
3. Z kulturą przez całe życie (Dorota Spandel)
Ukończyłam Państwową Szkołę Baletową w Bytomiu, a zaczęłam do niej uczęszczać
w wieku 10 lat. Tak właściwie przygodę z tańcem rozpoczęłam w czwartym roku życia,
w ognisku baletowym w Gliwicach. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu dyplomu zawodowego tancerki dostałam się do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk”,
w którym pracowałam przez 21 lat, aż do przejścia na emeryturę. I to był właśnie ten
moment, kiedy zajęłam się ruchem amatorskim.
Pracowałam w prywatnej szkole baletowej, prowadziłam zespoły ludowe i sekcje rytmiczne dla dzieci w domach kultury. Kiedy zaproponowano mi utworzenie i prowadzenie
grupy mażoretek przy Orkiestrze Dętej w Koszęcinie, zetknęłam się pierwszy raz z muzykami działającymi w strukturach OSP. Połknęłam bakcyla – to była działalność, która
przynosiła mi dużo satysfakcji. Z chwilą, kiedy zostałam zaproszona do pracy w komisji
kultury, a potem do składu jury w organizowanych przez ZOSP RP przeglądach regionalnych i spotkaniach ogólnopolskich, oczy otworzyły mi się szeroko z zachwytu nad
różnorodnością działań Związku, w tak wielu dziedzinach kultury. Związek potrafi skupić wokół siebie muzyków, tancerzy, zespoły ludowe, chóry, śpiewaków, formy teatralne,
kronikarzy, a nawet kabareciarzy. To bardzo cenna działalność. Wszyscy oni to wspaniali
amatorzy, z wielką pasją i zaangażowaniem przedstawiający swoje środowiska, w których
żyją. Przez długie lata obserwowałam ruch amatorski OSP. Jako jurorka zjechałam cały
kraj wzdłuż i wszerz, stąd mogę stwierdzić, że takich pasjonatów działających w różnych
dziedzinach kultury można tylko pozazdrościć.
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Dobrym przykładem wzorcowej opieki nad orkiestrą i mażoretkami jest OSP w Starokrzepicach, do której należy część członków orkiestry i mażoretek. Władze jednostki na
co dzień bardzo interesują się działalnością swojej orkiestry, organizując koncerty, a nawet
wyjazdy wypoczynkowe dla jej członków. Orkiestra wraz z dziewczętami to oczko w głowie straży. Tak na marginesie, zarząd orkiestry składa się ze strażaków. Mam nadzieję, że
takich przykładów w Polsce jest znacznie więcej.
OSP skupia wokół siebie wiele pokoleń, poczynając od małych dzieci, a kończąc na
seniorach, w bardzo podeszłym wieku. Wiem, że szczególnie dla seniorów to nieraz cała
radość życia. Wielkim ukłonem ze strony ZOSP RP jest organizowanie wszelkich przeglądów i festiwali ogólnopolskich. Nie mogę oczywiście nie wspomnieć, że dużą zasługą

Dorota Spandel i Marian Chmielewski (siedzą od lewej) z zespołem ,,Niezapominajki” z Jastrzębia-Szerokiej,
woj. śląskie

w organizacji tego przedsięwzięcia jest ciężka praca dh. Leonardy Bogdan. Ja nie byłabym
w stanie tego wszystkiego ogarnąć.
Mam nadzieję, że ZOSP RP będzie w dalszym ciągu miał pieczę nad kulturą. Szkoda
byłoby, gdyby przez nierozważne decyzje ruch amatorski w Związku był pomijany. Polska jest kolorowym krajem, w którym każdy region ma swoje tradycyjne ubiory, tańce,
przyśpiewki i obrzędy. Za wszelką cenę trzeba dążyć do tego, aby działaczom ZOSP RP
chciało się chcieć, a to zadanie nie jest na 10, 20 czy nawet 30 lat, ale na całe nasze życie,
by zostawić tak piękną spuściznę następnym pokoleniom.
Pamiętajmy o tym, że kultura w życiu narodzie jest bardzo ważna i nie może być spychana na margines.
Dorota Spandel jest członkiem honorowym OSP w Starokrzepicach.
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XL.

RAJSKI PUNKT WIDZENIA
Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku utrzymuje stałą gotowość niesienia pomocy w stanach zagrożenia przez 100 lat swojego istnienia. Choć nie odnotowała dotychczas spektakularnych akcji, jak na przykład Kuźnia Raciborska, były w jej historii płonące budynki,
pola zbóż, słomy, huczące nad głowami igliwie palących się lasów czy łamiące się pod
naporem wiatru drzewa i konstrukcje dachów. Rajscy druhowie sukcesywnie zwiększają swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i ćwiczeniach. Młodzież bierze udział
w turniejach i zawodach sportowo-pożarniczych, odnosząc spore sukcesy. W miarę możliwości uzupełniane jest wyposażenie jednostki, m.in. poprzez zakup z własnych środków systemu zdalnego alarmowania, hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego
czy czterech nowych aparatów tlenowych. OSP w Rajsku bierze udział w uroczystościach
o charakterze państwowym i lokalnym, a jej wizytówką jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP Rajsko.
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku (Edward Bilski, Mirosław Jaśkiewicz)
Jednostka powstała w 1921 r. Jej założycielami byli ks. Józef Mężnicki – proboszcz
parafii Rajsko i Wacław Niemojowski – właściciel majątku Marchwacz oraz 30 mieszkańców Rajska i okolic. Pierwszy sztandar jednostka pozyskała w 1922 r. W latach 1932-1936
trwała budowa remizy strażackiej. W czasie okupacji OSP działała pod komendą niemiecką. W zawierusze wojennej spłonął sztandar, przepadł wywieziony sprzęt, zniszczona została remiza. Po odzyskaniu niepodległości OSP Rajsko wznowiła działalność. Zakupiono
niezbędny sprzęt, wyremontowano remizę. W 1946 r. otrzymała pierwszą motopompę,
a w 1947 r. samochód BMW, który przystosowany został do potrzeb straży pożarnej
i nazwany autopogotowiem strażackim. W 1958 r. pozyskano drugą motopompę. Samochód BMW ze względu na zły stan techniczny został w 1959 r. zezłomowany. W 1961 r.
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zakupiono pochodzący z demobilu samochód marki Chevrolet, jednak ze względu na ciągłe awarie i brak części zamiennych został 5 lat później sprzedany. W 1971 r. pozyskano
z Komendy Wojewódzkiej SP w Poznaniu samochód marki Star 20 z motopompą. Pojazd
ten służył w jednostce przez 15 lat. W latach 1975-1979 ze względu na remont Szkoły
Podstawowej w Rajsku w budynku strażnicy urządzono trzy sale lekcyjne. W 1978 r. z inicjatywy ówczesnego naczelnika OSP Rajsko dh. Mieczysława Anyszewskiego podjęte zostały starania o budowę nowej remizy. Rozpoczęto ją w 1981 r., a całość oddana została
do użytku 1 czerwca 1986 r. W dniu tym jednostka otrzymała sztandar oraz samochód
bojowy. 2 lipca 1987 r. z inicjatywy druhów: Seweryna Gałki, Ryszarda Anyszewskiego
i Lucjana Wszędobyła powstała Orkiestra Dęta OSP w Rajsku. W lipcu 1994 r. zakupiona
została działka przylegająca do szkoły, 50% jej powierzchni stanowiło wyrobisko po byłej
żwirowni zamienione z czasem w dzikie wysypisko śmieci. W latach 1996-2002 w kilku
etapach nawieziono na nią społecznie około 300 przyczep ziemi. Teren został wyrównany,
ogrodzony, zasiano trawę. Powstałe boisko nie odpowiada w pełni swemu zadaniu, ponieważ mniej więcej w jednej trzeciej jego długości stoi słup energetyczny średniego napięcia,
za którego przesunięcie operator żąda sum przekraczających możliwości finansowe OSP
Rajsko. 14 lipca 1996 r. podczas obchodów jubileuszu 75-lecia działalności jednostka odznaczona została złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz medalem „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”. W latach 1997 i 2001 w związku z klęskami powodzi OSP Rajsko przeprowadziła akcje dostarczenia ziarna zbóż dla rolników poszkodowanych przez
żywioł. Ziarno trafiło do rolników gminy Święta Katarzyna na Dolnym Śląsku i w rejon
Sandomierza. 18 września 2011 r. z okazji jubileuszu 90-lecia OSP Rajsko odznaczona została Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza oraz odznaką „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”. W marcu 2013 r. otrzymała samochód Star 244 po wymianie
karoserii, będący dotąd w użytkowaniu OSP Opatówek.
OSP Rajsko ma 46 członków czynnych, jednego honorowego, dwóch wspierających,
MDP o bardzo zmiennej liczbie członków oraz 35-osobową orkiestrę dętą. Budynek
strażnicy jest w miarę funkcjonalny, lecz wymaga ciągłych inwestycji. Istnieje też niedokończone, niespełniające swojej funkcji boisko sportowe. Wyposażenie jednostki jest na
przyzwoitym poziomie, sprzęt bardziej profesjonalny zakupiony został dzięki ofiarności
miejscowego społeczeństwa. Wymiany wymaga samochód bojowy. Nasz Star 244 GBA2,5
ma bowiem 42 lata. To dużo jak na pojazd mający poruszać się jako pojazd uprzywilejowany. Nie należąc do systemu KSRG, nie możemy liczyć na pojazd nowy i mówiąc szczerze, nawet nie aspirujemy do niego, choć braliśmy aktywny udział w „Bitwie o wozy” podczas prezydenckiej kampanii wyborczej. Do szczęścia zabrakło… 280 głosów. Potrzebny
jest inny sprzęt, chociażby czujniki bezruchu, piła do metalu, nowe nomeksy. Nie będąc
w systemie, mamy także utrudniony dostęp do szkoleń. Ograniczoną liczbę miejsc wykorzystują jednostki będące w KSRG. Nam przypada jedno, dwa miejsca na 2 lata. To mało.
Młody człowiek, wstępując do OSP, liczy na to, że będzie potrzebny, będzie mógł działać.
Nie mając możliwości udziału w akcji ratowniczej, zniechęca się i po jakimś czasie po
prostu rezygnuje. System alarmowania będący w gestii PSP również faworyzuje jednostki
zawodowe i OSP będące w systemie. Zdarza się, że do błahego zdarzenia (złamana gałąź,
palący się kawałek rowu przy polnej drodze) jadą po kilkanaście i więcej kilometrów „za-
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wodowi i systemowi”, a jednostka miejscowa nawet o tym zdarzeniu nie wie. To generuje
ogromne, zupełnie zbędne koszty i prowadzi do degradacji mniejszych jednostek. Takie
traktowanie jednostek niebędących w KSRG (a dostać się do niego nie sposób – istnieje
limit dwóch na gminę) doprowadzi do ich upadku w ciągu 5-10 lat. Pozostaną tylko te
,,półzawodowe”, a liczba członków OSP w skali kraju zmniejszy się o połowę. Czy na pewno o to chodzi?
Obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń stanowi COVID-19. Nie tylko dlatego,
że zarazić może się każdy. Trwając jeszcze przez dłuższy czas, powstrzyma wszelką działalność społeczną. Obchody naszego jubileuszu 100-lecia są obecnie niemożliwe. Wiąże
się to ze stratami finansowymi, których nie da się już w żaden sposób nadrobić. Problem
dla nas stanowi wspomniane wciąż niedokończone boisko sportowe. W tym wszystkim
najgorsze jest jego położenie. Rajsko leży na styku trzech gmin: Opatówek, Koźminek
i Szczytniki. Teren szkoły Podstawowej w Rajsku to gmina Opatówek, sąsiadujące z nią
boisko to gmina Szczytniki. Gmina Opatówek nie może inwestować w coś, co nie leży
w jej granicach, gmina Szczytniki nie ma żadnego interesu w pomocy jednostce OSP
z gminy Opatówek, a powiat umywa ręce, nie chcąc wchodzić w kompetencje gmin. Sprawa wraca przy okazji kampanii wyborczych, by po jej zakończeniu ucichnąć. A szkoda, bo
działa u nas klub piłkarski, zmuszony do rozgrywania meczy na obcych boiskach. To na
pewno nie sprzyja integracji.
OSP Rajsko jak pewnie każda jednostka boryka się z problemami finansowymi. Zakup
wyposażenia, utrzymanie budynku strażnicy czy orkiestry kosztuje – i to całkiem sporo.
A możliwości pozyskania funduszy są mocno ograniczone. Nasza nieduża miejscowość
jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej, szkoły podstawowej, straży pożarnej i działającej
przy niej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Działa tu także Koło Gospodyń Wiejskich, klub
piłkarski ,,Jaskiniowiec’’ oraz stowarzyszenie „Światełko Rajska”. Każdy z tych podmiotów ma swoje aspiracje i swoje finansowe potrzeby. Brak firm, zamożnych sponsorów nie
sprzyja rozwojowi społecznych inicjatyw. A do tego jeszcze ten nieszczęsny koronawirus...
Burmistrz gminy Opatówek stara się jak może, ale on ma na utrzymaniu 17 jednostek
OSP, a w nich cztery orkiestry dęte na bardzo różnym poziomie. A że powiat kaliski „zawsze biedny”, pozostaje własna inicjatywa, chwytanie przeróżnych okazji i ofiarność miejscowego społeczeństwa.
W rozwiązaniu obecnych problemów pomocne byłoby wprowadzenie na szczeblu krajowym ustawowego zwolnienia jednostek OSP z opodatkowania nieruchomości i przychodów pochodzących na przykład z wynajmu sal tanecznych, darowizn i zbiórek publicznych. Należałoby ustawowo zezwolić na organizację przez strażaków dochodowych
imprez, m.in.: festynów, loterii fantowych itp. Wzorem Kół Gospodyń Wiejskich i 2019 r.
utrzymać coroczne rządowe wsparcie dla jednostek OSP. Wprowadzić możliwość na
przykład jego dwu-, trzyletniej kumulacji. Można byłoby wprowadzić dobrowolność wydatków, tzn. nie tylko sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ale na przykład instrument muzyczny
czy komputer. Źródłem pieniędzy dla jednostek OSP mogłyby być tzw. fundusze sołeckie, pod warunkiem swobodnego dysponowania nimi przez zebrania wiejskie w zakresie
celu i miejsca ich wydawania (miejscowość X mogłaby wesprzeć OSP w miejscowości Y).
W przypadku orkiestr dętych należałoby wystąpić jako Związek do Ministerstwa Kultury
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i samorządu szczebla wojewódzkiego o wsparcie działalności kulturalnej na poziomie lokalnym (zwłaszcza tych prężnie działających podmiotów). Mogłoby to mieć formę grantów za udział czy nagród na przeglądach czy festiwalach. Rozpowszechnić warto możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz poszczególnych jednostek OSP. Środki przekazywać bezpośrednio na konta jednostek, dzięki czemu każda zdecydowałaby na co je wydać. Do minimum należy ograniczyć biurokrację. Zmienić formę rocznych sprawozdań
z działalności OSP. Obecnie obowiązujące druki mają ponad 30 lat i znacznie straciły na
aktualności. W krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym powinny znaleźć się wszystkie
jednostki OSP dysponujące samochodami gaśniczymi, a jeśli nie, to należy utworzyć jego
formę pomocniczą (rezerwową), by zaktywizować pozostałe jednostki. Obowiązkowo
powiadamiać o zdarzeniu miejscową jednostkę OSP (jak mamy zwiększać świadomość
społeczną w zakresie bezpieczeństwa, skoro nie możemy się wykazać?). Warto zastanowić
się nad zniesieniem ograniczenia co do terenu działania (obszar gminy). Do zdarzenia
kierowane powinny być jednostki położone najbliżej miejsce zdarzenia. Koniecznością
jest także zapewnienie dostępu do szkoleń wszystkim strażakom ochotnikom.
Edward Bilski jest prezesem Zarządu OSP w Rajsku.
Mirosław Jaśkiewicz jest sekretarzem Zarządu OSP w Rajsku.
2. Muzyka jest w nas (Natalia Miklas)
Funkcję kierowniczą w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
Rajsko przejęłam w 2016 r. Był to czas nadziei na jej reaktywację – po zmianie kapelmistrza i roszadach w składzie zespołu. Ja z kolei rozpoczynałam kolejne studia i pracę zawodową w odległym o blisko 350 km Krakowie. Czy to mogło się udać? Historia pokazuje,
że tak.
Moja przygoda z orkiestrą rozpoczęła się, gdy byłam dzieckiem. Miałam może 12 lat,
gdy zaczęłam grać na werblu. Następnie podjęłam naukę gry na trąbce, która towarzyszyła mi przez 8 lat mojej orkiestrowej kariery. Potem musiałam z niej zrezygnować ze
względu na stan zdrowia. A gdy nastąpiły studia poza miejscem zamieszkania, rozeszły się
nasze drogi. Mimo rezygnacji z gry w orkiestrze instrument pozostał w moim posiadaniu.
Był to jakiś sentyment i chyba trochę chęć powrotu. W końcu zdecydowałam, że oddaję
instrument – tylko oddaję, nic więcej. Wiedziałam, że jest nowy, młody kapelmistrz, orkiestra lokalnie dała się już poznać z dobrej strony, ludzie dużo mówili, chwalili, czasami
nie dowierzali, że to ich miejscowa orkiestra. Gdy zdawałam trąbkę, padła propozycja
wyboru innego instrumentu i po rozmowie nawiązała się nić porozumienia między mną
a dyrygentem, mimo że mówiąc szczerze nie przepadaliśmy za sobą. Znaliśmy się wcześniej z widzenia, ponieważ podczas mojego czynnego członkostwa w orkiestrze okresowo
wspomagał nas jako puzonista.
Czas pod batutą poprzedniego kapelmistrza nie był dla orkiestry łatwy. Stagnacja
i brak postępów zrobiły się na tyle uciążliwe, że zapadła długo oczekiwana decyzja o zmianie dyrygenta. Na terenach wiejskich nie jest łatwo o kogoś kompetentnego, potrafiącego
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profesjonalnie poprowadzić orkiestrę, a środki przeznaczone na ten cel pozostawiały również wiele do życzenia. Jeden z dotychczasowych członków orkiestry grywał z orkiestrą
dętą z sąsiedniej gminy i nieco szerzej znał środowisko „dęciaków”. Widząc, że rajska orkiestra z dużym prawdopodobieństwem jest już u schyłku swojego istnienia, podsunął
propozycję pełnienia funkcji kapelmistrza Adrianowi Wałowskiemu. Nie był to dla niego
dobry czas z powodu śmierci mamy, ale zgodził się, aby wziąć orkiestrę pod swoje jeszcze niedoświadczone skrzydła. Miał staż w orkiestrze dętej oraz wykształcenie zdobyte
w kaliskiej szkole muzycznej w klasie puzonu. Jak sam później przyznał, praca z orkiestrą
pomogła mu stanąć na nogi i przejść ten trudny czas. Na potrzeby pełnionej funkcji zdecydował się na weekendowe szkolenie warsztatowe z dyrygentury oraz pracy z buławą
i z determinacją wyruszył w muzyczną podróż na pokładzie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko. Miał wtedy 21 lat.
Tak czy inaczej, widząc, że rozmowa się klei i w sumie nasze pomysły na orkiestrę
są zbieżne, zaczęliśmy korespondować na pośrednictwem różnych komunikatorów.
Ja z uwagi na studia we Wrocławiu nie miałam zamiaru jakoś szczególnie angażować się
w życie orkiestry, zwłaszcza, że problemy zdrowotne w tym mi nie pomagały. Pełniłam
bardziej funkcję wspierającą i doradczą. Finalnie zgodziłam się na podjęcie gry na flecie poprzecznym i z czasem na pomoc tamburmajorską. Kapelmistrz zaproponował mi
udział w weekendowym szkoleniu dla tamburmajorów w Nowym Sączu i wprowadził do
świata orkiestr od nieco innej strony, niż dotychczas była mi znana. Nie ukrywam, że to
był zapalnik, który zmotywował mnie, by brać przykład z innych, lepszych orkiestr. Zaczęliśmy zwracać uwagę na szczegóły w pracy z orkiestrą, co przynosiło widoczny efekt.
Rozmowy o dalszym aktywizowaniu i podnoszeniu poziomu orkiestry toczyły się między
nami nadal.
W 2016 r. dotychczasowy prezes orkiestry Wojciech Woźny z uwagi na sytuację rodzinną zaproponował, abym przejęła jego funkcję. Zgodziłam się. Nie pamiętam towarzyszących mi wówczas emocji, ale wiem, że oboje z kapelmistrzem czuliśmy, że to będzie
dobry czas. Skład orkiestry był wyraźnie odmłodzony, wszystkich przepełniał młodzieńczy zapał, chcieliśmy się rozwijać, jednakże bariera niedofinansowania orkiestry była na
tyle poważna, że musieliśmy się jej podporządkować. Ograniczone finanse wystarczały
jedynie na zakup bieżących środków eksploatacyjnych i konserwujących, na nowe instrumenty nie mogliśmy sobie pozwolić. Z pomocą przyszedł proboszcz miejscowej parafii,
który umożliwił już za kadencji poprzedniego kierownika orkiestry coroczną jednorazową zbiórkę do puszek na rzecz orkiestry. To był istotny zastrzyk pieniężny, ukierunkowany
na konkretny zakup, co pomagało uwiarygodnić zbiórki.
Za priorytetową sprawę uznaliśmy wówczas wraz z kapelmistrzem wymianę instrumentów. Nie chodziło o wszystkie, ale o te niezbędne, które znacząco wpływały na brzmienie orkiestry i komfort użytkowania. Nie mieliśmy umundurowania, jedynie koszule (i to
nie wszyscy), reszta garderoby była prywatna. Nie wyglądało to reprezentacyjnie, ale
mieliśmy na względzie to, że najważniejsza jest muzyka. Reszta miała przyjść z czasem.
W kolejnym etapie postawiliśmy na szkolenia, zarówno dyrygenckie, tamburmajorskie
i z pracy z orkiestrą, jak i szlifowanie warsztatu członków orkiestry. Szukaliśmy szkoleń
zewnętrznych, wyjazdowych, ale również organizowaliśmy nasze wewnętrzne warsz-
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taty pod okiem instruktorów z uczelni muzycznych. Zajęcia w sekcjach, później praca
zespołowa dawały wyraźne efekty. W tym czasie braliśmy oczywiście udział w lokalnych
spotkaniach orkiestr, wyjeżdżaliśmy na festiwale do Grodziska Wielkopolskiego czy do
Puław. Dawało nam to nowe doświadczenia i inne spojrzenie, niekiedy krytyczne wobec
naszej pracy. Zawsze po występach wyciągaliśmy wnioski, korygowaliśmy błędy. Bardzo
pomocne okazywały się nagrania wideo, które dawały nam również obraz wszelkich niedociągnięć marszowych czy koncertowych.
Przyszedł czas na przeglądy wojewódzkie w Kaliszu. Pamiętam ten w 2014 r., w którym braliśmy udział pierwszy raz pod wodzą kapelmistrza Adriana Wałowskiego. Biliśmy się oboje z myślami (wtedy jeszcze nie byłam kierownikiem), czy powinniśmy w nim
uczestniczyć, czy mamy co zaprezentować, wszak repertuar był skromniutki, umiejętności
jeszcze skromniejsze. Zdecydowaliśmy się chyba jedynie z uwagi na niewielką odległość
miejsca konkursu. Jak było do przewidzenia, zajęliśmy jedno z końcowych miejsc, ale to
nas tylko zmotywowało do dalszych ćwiczeń. Mijał czas, a orkiestra rosła w siłę. Dzięki
przychylności dyrektor miejscowej szkoły Honoraty Wolniaczyk udało nam się również
zawiązać grupę mażoretek, która towarzyszyła występom orkiestry i ocieplała jej wizerunek. Niekiedy dziewczęta „przykrywały” niedoskonałości naszego wyglądu.
W 2015 r. wzięliśmy udział w kolejnym Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr. Wystarczył jeden rok i wspięliśmy się na piąte miejsce, co pozwoliło nam wziąć udział w regionalnym etapie konkursu. Przed orkiestrą był czas intensywnej pracy. Wszyscy byliśmy
podekscytowani i dumni. Dyrygent też dawał do zrozumienia, że żarty się skończyły, bo
tam nie można pozwolić sobie na wpadkę, a dostaliśmy szansę, by pokazać się szerzej z jak
najlepszej strony. Na miejsce zmagań wybraliśmy Opatów (woj. świętokrzyskie). To był
tak naprawdę pierwszy poważny, oceniany przegląd, w którym braliśmy udział. Z jednej
strony była radość i duma, z drugiej swego rodzaju kompleks związany z brakiem umundurowania i bardzo słabym wizerunkiem. Do dziś pamiętam słowa przewodniczącego
komisji Mariana Chmielewskiego, który mijając naszą orkiestrę podczas przygotowań,
pogroził i zganił za... brak czapek strażackich. Tak, nie było nas na nie stać. Łzy napłynęły
mi do oczu, ze złością i żalem powtarzałam w myślach, że gdybym miała pieniądze, to
czapki by były, a nam ledwie wystarczało na utrzymanie instrumentów.
Pomimo wszystko był to dla nas szczęśliwy czas – obroniliśmy się brzmieniem, co pozwoliło nam zakwalifikować się do końcowego, ogólnopolskiego etapu przeglądu. Patrząc z boku,
można byłoby stwierdzić, że było to dzieło przypadku i loteria, jednakże żyjąc tym i obserwując pracę członków orkiestry i kapelmistrza, wyraźnie dostrzegało się progres. Piękne to
były chwile i radość wszystkich przed kolejnymi wyzwaniami. Okazało się też, że za przegląd
regionalny orkiestry otrzymały bony zakupowe do wykorzystania na uzupełnienie umundurowania. Zakupiliśmy oczywiście czapki rogatywki. Wszystkie kolejne osiągnięcia budowały poczucie wartości członków orkiestry, kapelmistrza oraz zarządu naszej jednostki OSP, na
który od początku mojej działalności kierowniczej mogłam liczyć. Prezes Edward Bilski swoją
wyważoną i konstruktywną postawą sprawiał, że czuliśmy się potrzebni, czuliśmy, że jako zarząd cieszą się z naszych sukcesów, przeżywając je wraz z nami. Prezes OSP pomagał w poszukiwaniu sponsorów, wiedział, że potrzeby orkiestry rosną. Lokalna społeczność również nam
wiernie kibicowała, śledziła dokonania i podróże orkiestry. To dawało ogromną motywację!
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Jako świeżaki w przeglądzie ogólnopolskim nie do końca wiedzieliśmy, jak poruszać
się w regulaminie, wymogach itp. Wszystko ułożyło się o tyle korzystnie, że zorganizowany został cykl spotkań szkoleniowych dla kapelmistrzów i kierowników orkiestr, również
pod kątem przygotowań do końcowego etapu konkursowego. O Rajsku nikt wówczas nie
słyszał. Trudno, by było inaczej, bo dopiero raczkowaliśmy. Jadąc na pierwsze spotkanie
szkoleniowe do podwarszawskiego Sierpca, byłam bardzo zestresowana. Widząc poważnych panów dyrygentów, odnosiłam wrażenie, że wszyscy się doskonale znają (i tak rzeczywiście było). Podczas zajęć były zaplanowane dyskusje w grupach. Wraz z Adrianem
trafiliśmy do grupy zajmującej się finansowaniem i budżetem orkiestr. Gdy nasi nowi koledzy z branży dyskutowali między sobą, my siedzieliśmy w osłupieniu, słysząc, jakimi
kwotami operują ich orkiestry. A mimo to każdy z nich mówił o… niedofinansowaniu –
w wysokości 40 tys., 85 tys. zł. Myślałam, że śnię. Oboje trwaliśmy w milczeniu w nadziei,
że temat za chwilę się skończy, ale w pewnym momencie zapadła cisza i padło pytanie
w naszym kierunku: „A wy, ile macie?”. Pogrążyłam się z autentycznym wstydzie. Nie
pamiętam, które z nas podało realną kwotę 4-5 tys. rocznie (nie wliczając kosztów transportu, który zapewniał nam Urząd Gminy). Wszyscy spojrzeli na nas jak na niepoważnych. Myśleli, że to żart, ktoś się zaśmiał, a ja myślałam, że zapadnę się pod ziemię. Jeden
z dyrygentów spojrzał z niedowierzaniem, machnął ręką i odszedł, ale wrócił: „Naprawdę
4 tys. zł? To ja wam gratuluję, że z takim budżetem dostaliście się do ogólnopolskiego”.
Zabolało, choć intencja autora zapewne była inna. Nie znałam go. Później okazało się, że
to dyrygent jednej z czołowych orkiestr dętych OSP w Polsce.
Każde kolejne spotkanie w takim gronie pozwalało nam na poszerzenie horyzontów,
wzorowanie się – jak by nie patrzeć – na lepszych, bardziej doświadczonych orkiestrach.
To mogło spowodować tylko jedno – rozwój. Tak też się stało. Również w 2017 r. odbywał się
kolejny etap wojewódzki, który przyniósł nam II miejsce w Wielkopolsce, a potwierdzeniem

Dyryguje Adam Wałowski
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Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko w trakcie Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP. Jasna
Góra, 2017 r.

umiejętności orkiestry było zamknięcie pierwszej dziesiątki najlepszych orkiestr dętych
OSP w kraju w ogólnopolskim przeglądzie. To wydarzenie pięknie wpisało się w obchody
30-lecia istnienia orkiestry i 5-lecia pracy pod batutą kapelmistrza Adriana Wałowskiego.
Orkiestra nie spoczęła na laurach, następne zmagania konkursowe niosły wysokie lokaty i powody do dumy, koleje zaproszenie i wyjazdy. Udało nam się nawet odbyć pierwszy zagraniczny wyjazd – na Euro-Musiktage Heikendorf 2018. Oczywiście byliśmy tam
jedyną orkiestrą strażacką, co nie było równoznaczne ze słabym poziomem. Zajęliśmy
czwarte miejsce – stanowiło dla nas było duże wyróżnienie, ale i naukę, że przed nami
wciąż jeszcze bardzo dużo pracy. Nadszedł kolejny przegląd wojewódzki, w 2019 r. Nasze
czwarte podejście, gdy po zajmowanych kolejno miejscach dwunastym, piątym i drugim
przyszedł czas na najwyższy stopień podium. Pracowaliśmy na tę chwilę bardzo ciężko.
Efektem było upragnione pierwsze miejsce w województwie. Dodatkowo otrzymaliśmy
nagrodę dla najlepszego kapelmistrza oraz najlepszego muzyka przeglądu. W tamtym czasie mieliśmy przyjemność wzięcia udziału również w XIII Turnieju o Złote Koło, gdzie
orkiestra również zajęła pierwsze miejsce, a kapelmistrz potwierdził swoje bezkonkurencyjne umiejętności dyrygenckie, co zostało także nagrodzone.
Po kompleksach i niedowartościowaniu przyszedł czas, by uwierzyć w siebie. To było
potrzebne zwłaszcza członkom orkiestry i kapelmistrzowi. Będąc kierownikiem, obrałam
za cel rozwój orkiestry, nie oczekiwałam i nadal nie oczekuję wdzięczności za to, co robiłam. Uważam, że moim obowiązkiem płynącym z funkcji było stwarzanie warunków
na miarę aktualnych możliwości. Ze wzruszeniem obserwowałam to, co robili ci młodzi
ludzie, wykorzystując kolejne szanse, które stawiało przed nimi muzyczne życie. Oczywiście w miarę podnoszenia poziomu muzycznego rosły również potrzeby wizerunko-
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we. Dzięki zaangażowaniu najstarszych członków orkiestry oraz mojego poprzednika
Wojciecha Woźnego zawiązało się stowarzyszenie mające za zadanie wsparcie i pozyskiwanie nowych źródeł finansowych dla orkiestry. Już na początku jego działalności udało
się zakupić kurtki, nagłośnienie, a teraz finalizowany jest zakup umundurowania strażackiego orkiestry. To z kolei będzie zwieńczeniem pracy i przy okazji niekwestionowaną
wizytówką miejscowej jednostki OSP podczas jubileuszu 100-lecia istnienia, który będzie
miał miejsce w maju 2021 r.
Czytając ten chronologiczny skrót wydarzeń, można odnieść wrażenie, że wszystko,
co dotychczas osiągnęliśmy, przyszło dość łatwo. Z perspektywy czasu wiem, że najważniejsi są ludzie. Bez kapelmistrza nie ma orkiestry, bez orkiestry nie ma kapelmistrza.
Gdy do tego doda się pasję i zaangażowanie obydwu stron, otrzymujemy skład prawie
idealny (pomijam budżet). Finansowanie jest bardzo istotnym elementem. Wydawać by
się mogło, że może najważniejszym, ale historia dowodzi, że niekoniecznie. Teraz wiem,
że okupione to było nieprzespanymi nocami, gdy z kapelmistrzem godzinami rozmawialiśmy, co zrobić, jak zrobić i czy zrobić. Czasami wręcz zadręczaliśmy siebie wzajemnie, bo
były potrzeby, ale nie było pieniędzy. Małymi krokami budował się sukces, który osiągnęła
nasza orkiestra. Cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć, że mogłam to widzieć. To niesamowite doświadczenie, jakiego życzę każdemu!
Wszelkie gratulacje często były kierowane do mnie jako do prezesa, ale za każdym razem powtarzałam, że to im – członkom orkiestry oraz kapelmistrzowi trzeba je składać, bez
nich nie byłoby mnie. Wszelkie nagrody, sukcesy, osiągnięcia, orkiestra wywalczyła sobie
swoją pracą, poświęconym czasem, bo przecież mogliby piątkowe popołudnia czy wieczory
poświęcić na młodzieżowe rozrywki czy imprezy, zamiast przychodzić na próby czy zajęcia
indywidualne albo spędzić je z rodziną, najbliższymi. Rodzice muzykantów również odgrywają kluczową rolę. Dowożenie swoich pociech na próby czy zbiórki wyjazdowe leżało po
ich stronie. Czasami były to wczesne godziny poranne, czasami nocne. Wyjazdy również nie

30-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko. Rajsko, 13 czerwca 2017 r.
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odbyłyby się bez ich zgody (przez pewien czas większość członków orkiestry była nieletnia).
Angażowali się również w pełnienie roli opiekunów podczas wyjazdów.
Oczywiście nie zawsze było sielankowo, bo nieraz podczas prób następowały zgrzyty
na linii kapelmistrz – orkiestra, sekcja, konkretny instrumentalista, niekiedy zły nastrój
trwał dłużej niż czas próby. Często pojawiało się poczucie rezygnacji, wypalenia ze strony
mojej czy kapelmistrza, ale zawsze temat był dyskutowany między nami, rodziły się nowe
rozwiązania i pomysły na wyjście z trudnych sytuacji. Zdarzało się i pokłócić czy powiedzieć sobie coś niemiłego, ale zawsze następowało opanowanie emocji i konstruktywne
wnioski. Podczas wyjazdów orkiestra również dawała się we znaki, konieczne było całonocne pilnowanie porządku w grupie – wszak młodość ma swoje prawa.
Gdy już orkiestra osiągnęła pewien poziom i chciałoby się go tylko pielęgnować i rozwijać, nadszedł czas epidemii SARS-CoV-2. Nagle wszystko się zatrzymało. Nastąpiła dezorientacja i niepewność najbliższej przyszłości. Na pewien czas wstrzymane zostały próby i zajęcia. Kapelmistrz próbował zajęć w trybie on-line, aby utrzymać choćby najmniejszy kontakt
muzyków z instrumentami. Później subtelny powrót i próbowanie nowej rzeczywistości.
Niepełna frekwencja na próbach, słaba kondycja gry. Gdy tylko trochę udało się nadgonić
stracony czas, znowu wszystko zostało zawieszone. Czas naborów do orkiestr, wrzesień/październik, był mało intensywny z uwagi na ograniczenia rządowe w związku koronawirusem
oraz obawę o własne zdrowie. Trudno jest patrzeć na utratę poziomu, który niestety w obecnej sytuacji jest w pewnym zakresie nieunikniony. Pomimo negatywnych skutków, które
dość mocno dotknęły orkiestry, można jednak mieć nadzieję, że stan pandemii jest nie tylko
zagrożeniem, ale i szansą. Choć z jednej strony wydawałoby się, że społeczna izolacja i tryb
zdalny nauczania szkolnego ograniczą spotkania orkiestr (i tak jest), to odwrotnym skutkiem mogłoby być zwiększone zainteresowanie zajęciami w orkiestrze, z uwagi na ograniczony dostęp do innych aktywności. Z drugiej strony istnieje ryzyko zniechęcenia muzyka,
wyboru zwykłej wygody, o który w naturze ludzkiej nietrudno. Z biegiem czasu zauważam,
że coraz trudniej jest o reakcję ze strony młodych osób, o jakiekolwiek zaangażowanie, co
nie oznacza, że odruchy te zupełnie zaniknęły. Czasami było trzeba wręcz wymusić na kimś
pożądaną postawę, co kapelmistrzowi się udawało dzięki tzw. twardej ręce trzymanej nad
orkiestrą. Czy epidemia pozwoli na dalszy rozwój orkiestr? Co z nadchodzącym sezonem?
Co przyniesie przyszłość? Tego nie wie nikt. Sądzę, że każdy zarządca orkiestry boryka się
z podobnymi problemami, wynikającymi z niskiej frekwencji na próbach i zmiany trybu
pracy, z utrudnionym naborem, kłopotami z wynagrodzeniami dla dyrygentów. Pozostaje
mieć tylko nadzieję, że stabilny czas, przychylny dla orkiestr, wkrótce nadejdzie.
Natalia Miklas jest prezesem MOD OSP Rajsko.
3. Jesteśmy sobie potrzebni (Honorata Wolniaczyk)
Tradycja organizowania uroczystości szkolnych przy udziale Młodzieżowej Orkiestry
Dętej w Rajsku sięga wielu lat wstecz. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ona pielęgnowana i z równie dużą pieczołowitością podtrzymywana. Trudno byłoby sobie bowiem
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wyobrazić festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Matki bez udziału orkiestry,
w której składzie są i nasi uczniowie. Mają oni także okazję do indywidualnej prezentacji
swoich umiejętności podczas akademii szkolnych, takich jak Dzień Wiosny czy zakończenie roku szkolnego. Przynależność do MOD przyczynia się do niebywałego rozwoju
uczniów poprzez naukę i doskonalenie umiejętności gry na instrumencie, ale także daje
szansę zyskania obycia ze sceną i z występami przed szeroką publicznością.
Prezentacja orkiestry na wydarzeniach szkolnych to nie tylko jej promocja, ale także
zachęta dla uczniów do wstąpienia w jej szeregi. Jest również szansą dla rodziców, dziadków i rodziny na zobaczenie pociech, które mają możliwość rozwijania swoich artystycznych pasji. Szkoła stara się zachęcić uczniów do czynnego uczestnictwa w MOD, nagradzając aktywnych uczniów i wyróżniając ich na koniec roku szkolnego za czas włożony
w naukę, próby oraz udział w uroczystościach. W ramach współpracy szkoły z miejscową
OSP możliwe jest uświetnienie gminnej Wigilii strażackiej przez uczniów, którzy mogą
zaprezentować jasełka. Co roku uczniowie grający w orkiestrze biorą udział w obchodach
Święta Niepodległości, które odbywają się w kościele parafialnym, oraz w obchodach dożynek parafialnych.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o zespole mażoretek, który powstał z inicjatywy ówczesnego kapelmistrza Piotra Lenartowicza oraz druha Seweryna Gałki.
Był prowadzony przez nauczycielkę wychowania fizycznego mgr Wandę Pietrzykowską.
Zespół jest urozmaiceniem uroczystości szkolnych i strażackich, a uczennice mają
możliwość rozwijania talentów tanecznych i występowania do utworów wykonywanych przez MOD. Obecnie opiekunem orkiestry i zespołu mażoretek jest Natalia Miklas
(absolwentka naszej szkoły), która kontynuuje tę inicjatywę.
Od wielu lat szkoła korzysta z boiska strażackiego, na którym odbywają się m.in. zajęcia sportowe. Na jego terenie zamontowane zostały bramki do gry w piłkę nożną, ponadto
szkoła dba o regularne koszenie na nim murawy. Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez straż pożarną, takich jak Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” oraz gminny turniej tenisa stołowego.
Od 2018 r. zapraszamy do szkoły przedstawicieli OSP, aby przeprowadzili dla uczniów
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Uczniowie mają
szansę poznać profesjonalny sprzęt używany przez strażaków do udzielania pomocy poszkodowanym. Inicjatywa jest kontynuacją pokazów z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzanych na festynach szkolnych od kilkunastu lat. Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku uczestniczy w próbnych ewakuacjach szkoły z użyciem sprzętu strażackiego, co daje
uczniom realne wyobrażenie na temat działań służb na miejscu zdarzenia. Strażacy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z najmłodszymi. Dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w cyklicznych wycieczkach do strażnicy, gdzie mogą zapoznać się
z tajnikami zawodu strażaka. Dni otwarte remizy dla dzieci pozwalają im także zrozumieć
chlubną rolę ochotniczej straży pożarnej w życiu całej społeczności. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka (4 maja – wspomnienia św. Floriana) dzieci i młodzież szkolna
mogą brać udział w zawodach strażackich OSP.
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Współpraca naszej szkoły z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rajsku układa się pomyślnie. Oprócz wielu wspólnych inicjatyw i działań społeczność szkolna zawsze może liczyć
na pomoc druhów strażaków. Warto podkreślić szybką reakcję i ratunek ze strony OSP,
gdy podczas wichury przy budynku szkoły powalone zostało drzewo, czy kiedy ulewa
zalała szkolną piwnicę. Druhowie dbają także o bezpieczeństwo podczas szkolnych festynów, kierując ruchem. Mam nadzieję, że wymienione wyżej działania będą kontynuowane
w przyszłości. Ze swojej strony pragnę powiedzieć, że są one niezwykle owocne dla szkolnej
społeczności pod wieloma względami. Wiedza strażaków jest nieoceniona choćby w kwestii
świadomości uczniów i dzieci przedszkolnych na temat bezpieczeństwa własnego. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna, aby młodzi ludzie nie bali się
reagować, by mieli świadomość, jak ważną rolę w przypadku zagrożenia życia i zdrowia odgrywa czas, a także by potrafili odpowiednio zgłosić wypadek. Wielu uczniów bierze przykład z druhów, patrząc na ich zamiłowanie do zawodu i chęć służby drugiemu człowiekowi,
i wstępuje w szeregi OSP. Co więcej, gra w orkiestrze jest inspiracją dla młodych ludzi, którzy
często nie poprzestawali na nauce podczas prób orkiestry, ale postanawiali kontynuować
naukę w szkołach muzycznych, inwestując w swój dalszy rozwój. Przygoda zapoczątkowana
w MOD przeradzała się w pasję gry na instrumencie. Nie sposób nie zauważyć także pozytywnego wpływu OSP i MOD na więzi rodzinne. Zamiłowanie do zawodu strażaka oraz do
muzyki przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.
Ochotnicza straż pożarna to organizacja, która łączy społeczność lokalną, sprzyja budowaniu relacji i przyjaźni. Jest to godne podziwu i niezwykle ważne, że strażacka brać
potrafi zjednoczyć się i przyjść z pomocą wszystkim potrzebującym. Altana na boisku,
postawiona ze środków funduszu sołeckiego, może być miejscem zacieśniania się więzi
między strażakami, członkami orkiestry dętej, mażoretek, ich rodzin, jak i innych członków naszej społeczności. Miejsce to może służyć do organizacji wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych, takich jak ogniska.
Jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajsku miałam przyjemność uczestniczyć w walnych zebraniach organizowanych przez Zarząd OSP oraz różnorodnych uroczystościach
i jubileuszach. Bezpośredni kontakt ze strażakami pozwolił mi zauważyć, jaki wpływ na pracę OSP ma chociażby zmieniający się klimat. Obecnie coraz mniej akcji strażackich wiąże
się z pożarami, coraz bardziej natomiast potrzeba pomocy strażaków po wystąpieniu klęsk
żywiołowych, tj. powodzi czy wichur. Osobiście uważam, że jest to warte uwagi w kontekście rozwoju OSP. Konieczna jest nieustanna analiza sytuacji oraz rozważenie szkoleń dla
druhów, które umożliwią im jeszcze skuteczniejszą pomoc w tego typu akcjach. Niestety,
coraz częściej strażacy biorą udział także w wyjazdach do wypadków drogowych, dlatego tak
ważne jest, aby wielu z nich było wyspecjalizowanych w ratownictwie medycznym. Dzięki
włączeniu jednostki OSP Rajsko do systemu szybkiego powiadamiania czas wyjazdu do akcji staje się coraz krótszy. To ważne, bo każda minuta jest na wagę życia.
Obecnie przyszło nam wszystkim mierzyć się z pandemią. Myślenie o przyszłości, kiedy jutro jawi się jedną wielką niewiadomą, jest trudne. Myślę jednak, że już teraz warto
uwzględnić podobne sytuacje w planie rozwoju OSP. Pierwsze starcie z pandemią było dla
uczniów naszej szkoły czasem na refleksję. Okazją do podziękowania za trud oraz pomoc
nie tylko medykom, ale także strażakom i policjantom. Uczniowie stworzyli kartki dla
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służb ratunkowych, które zostały umieszczone w prezentacji online. Niemałym wyzwaniem okazała się również rekrutacja do MOD. Wraz z opiekunem orkiestry zorganizowana została zdalna promocja orkiestry, polegająca na wideorelacji z próby orkiestry z wypowiedziami członków MOD i z zarysem historycznym, która została zaprezentowana na
lekcjach muzyki w klasach naszej szkoły.
Bez wątpienia istnienie OSP oraz MOD wraz z mażoretkami w naszej społeczności jest
ogromnym atutem. Perspektywy stojące przed tymi organizacjami są wielkie i wierzę, że
przy zaangażowaniu ich członków będą one stale rozkwitać i ubogacać nasze środowisko,
bo jesteśmy potrzebni sobie nawzajem.
Honorata Wolniaczyk jest dyrektorką Szkoły Podstawowej w Rajsku.
4. Musimy postawić na młodych (Bogdan Marszał)
Uważam, że planowanie strategii Związku OSP RP powinno opierać się na współpracy
ze szkołami i pracy z młodzieżą. Tylko młodzi ludzie, którzy rozumieją potrzeby innych,
będą chętni poszerzać wiedzę, szkolić się i zdobywać nowe specjalizacje z działalności ratowniczej.
Takie działanie jest zachowaniem ciągłości naszego Związku OSP, z wdrożeniem nowych technologii w ochronie przeciwpożarowej. Planując przyszłość, nie możemy zapomnieć o tradycji, sporcie, kulturze, kołach zainteresowań, orkiestrach dętych, izbach tradycji i innych formach nowych zainteresowań. Do realizacji celów statutowych potrzebne
są finanse, których ciągle jest za mało. Brakuje na umundurowanie i wyposażenie osobiste,
na szkolenia operacyjno-techniczne (limitowane przez PSP), wyposażenie i działalność,
również nowych członków. Uważam, że dzisiaj dużym problemem w OSP jest polityka,
która nie łączy, lecz dzieli, tak jak na przykład: samochód za głosy czy zakupy sprzętu ze
środków NFOŚiGW.
Ze względu na panującą pandemię działalność statutowa w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i współpracy z młodzieżą jest zamrożona. Działają tylko JOT. Mając na względzie, że na terenie naszej gminy istnieje 15 OSP, w nich cztery orkiestry dęte, a każdego
roku rozgrywane są turnieje piłki siatkowej i halowej piłki nożnej, organizowane turnieje
piłki wodnej czy rajdy dla MDP, OTWP, koncerty orkiestr dętych, pokazy ratownictwa
drogowego, a w szkołach pokazy udzielania pierwszej pomocy, tym bardziej niepokoi
nas wszystkich obecny stan. Wierzę, że w maju przyszłego roku zaprosimy ponownie
młodzież szkolną i dzieci do strażnicy lub pojedziemy z pokazem naszych umiejętności
i sprzętu do szkoły. Bo jak inaczej mamy zainteresować młodych i zachęcić ich do udziału
w życiu naszej strażackiej społeczności?
Bogdan Marszał jest prezesem ZOG ZOSP RP w Opatówku.
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1. Spełniamy marzenia (Mirosław Chilmanowicz)
Gdyby ktoś 22 lata temu, kiedy zakładałem Orkiestrę OSP Nadarzyn, powiedział, że
przyjdzie taki czas, kiedy orkiestra zdobędzie tytuł mistrza świata, mistrza Europy, wielokrotnego mistrza Polski orkiestr OSP, że sułtan Omanu zaprosi nas na festiwal orkiestr
wojskowych, że będziemy otwierali Paradę Pułaskiego na Piątej Alei na nowojorskim
Manhattanie, koncertowali w praktycznie wszystkich krajach Europy, a także w Chinach,
Singapurze, Malezji, Wietnamie, Australii i Tajlandii, że przy okazji odwiedzimy Koreę
Południową, Kambodżę czy Nową Zelandię, to pomyślałbym, że oszalał lub jest cudownym prorokiem, a ciężka praca, determinacja i wiara w zrealizowanie wytyczonych celów
przynosi oczekiwany i wymarzony efekt.
Uważam, że przykład Orkiestry Nadarzyn powinien być inspiracją dla orkiestr, które dopiero rozpoczynają przygodę z muzyką. W Polsce jest wiele małych zespołów orkiestrowych,
które mimo niewystarczających środków doskonale działają na rzecz lokalnych środowisk,
świetnie się integrują, wychowują młodzież. Właśnie takie orkiestry powinny wierzyć, tak jak
kiedyś Nadarzyn, że są w stanie pokonać wszelkie trudności i spełnić artystyczne marzenia.
Najważniejsze jest zaangażowanie ludzi. Trzeba postawić sobie cel i dążyć do niego, tak
jak w każdej dziedzinie życia – w pracy, sporcie, tak samo w muzyce. Ciągle trzeba iść do
przodu, nie rozpamiętywać i nie rozpływać się w sukcesach oraz w tym, co było. Przygotowywać nowy repertuar i szukać nowych wyzwań. Jeżeli już coś dobrze wyszło, to należy
spróbować czegoś trudniejszego, po prostu wciąż podnosić poprzeczkę. Na pewno trzeba
stworzyć odpowiedni klimat i atmosferę w zespole, w którym wszyscy poczują się jak jedna
wielka rodzina. Muzycy muszą się doskonale rozumieć i nawzajem szanować. Często taka
znojna praca powoduje obciążenie psychofizyczne, ludzie są zmęczeni i niełatwo wyzwolić chęć zrobienia jeszcze czegoś więcej. Tu trzeba umieć wszystko odpowiednio dozować,
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prowadzący zespół powinien dotrzeć do muzyków i przekonać, że warto tę pasję realizować
osiągając jakieś cele. Trzeba też oczywiście mieć jakiś pomysł na to wszystko, na repertuar
muzyczny i choreografię musztr paradnych, żeby była ciekawa i wywoływała emocje.
Polskie orkiestry strażackie ewoluują dynamicznie, we właściwym kierunku. Dyrygenci doskonale wiedzą, na czym polega praca z młodzieżą i jak zmotywować muzyków
amatorów do ciężkiej pracy nad ciągłym podnoszeniem poziomu artystycznego. Wiele
orkiestr prezentuje już poziom zbliżony do zespołów zawodowych. Powszechna dostępność aranżacji ciekawych utworów pozwala zwiększyć atrakcyjność koncertów i pokazów
musztr paradnych. Nasze orkiestry strażackie są bardzo pożądane przez organizatorów
rozmaitych festiwali w Europie i na świecie. Wiem, że orkiestry otrzymują takie zaproszenia. Mamy ciekawe musztry paradne, bardzo dobrze tańczące mażoretki, tambourmajorki, młodzież. Uważam, że poziom artystyczny jest bardzo wysoki. Istotnym czynnikiem wzrostu poziomu orkiestr są organizowane przez ZG ZOSP RP konkursy orkiestr,
które powodują, że zdrowa rywalizacja przekłada się w istocie na ustawiczne podwyższanie poziomu artystycznego. Wyzwania powodują, że orkiestry chcą się dokształcać, więcej
ćwiczą, bo mają cel – eliminacje powiatowe, wojewódzkie, regionalne i awans do 25 najlepszych orkiestr w Polsce, a to już wielki sukces.

Bardzo ważne jest, aby samorządy rozumiały jak duże korzyści przynosi zainwestowanie
w kulturę, w orkiestry, które są doskonałą formą promocji. Promując swoje miejscowości,
regiony, swój kraj, pokazujemy, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, otwartym na
innych ludzi, dbającym o rozwój i edukację młodzieży. Dla dzieci z mniejszych miejscowości to często jedyna szansa realizowania swoich pasji muzycznych, rozwoju, kształcenia
i poznania naszego kraju, a nawet Europy i świata. Kapitalne znaczenie dla działalności orkiestr ma opieka i wsparcie lokalnych samorządów, które powinny zrozumieć, że inwestycja
w młodzież, w muzykę, sport, to wspaniała sprawa i korzyść dla wszystkich.
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Niestety w dzisiejszej rzeczywistości pandemia w znacznym stopniu ogranicza działalność instytucji kultury, w tym orkiestr strażackich. Obecna sytuacja, spowodowana przestrzeganiem zasad i przepisów nakazanych przez instytucje państwowe, zmusiła kapelmistrzów – kierowników orkiestr do przeorganizowania sposobu prowadzenia zajęć. W
mojej ocenie całkowite zawieszenie działalności to najgorsze wyjście. Powrót do normalności po kilkumiesięcznej przerwie jest bardzo trudny i wymaga wyjątkowej determinacji
zarówno od muzyków, jak i kierownictwa orkiestry. Powszechnie wiadomo, że dłuższy
brak kontaktu z instrumentem powoduje nie tylko stagnację osiągniętego poziomu, ale
nawet uwstecznienie. Bardzo ważny w tym momencie jest chociażby kontakt online instruktorów poszczególnych sekcji z muzykami, który może w minimalny sposób zastąpić
prawdziwe próby.

Powyższe działania będą bardzo istotne przy powrocie do normalnych prób, które tak
naprawdę są jedynym sposobem, aby orkiestry mogły się rozwijać artystycznie. Mam nadzieję, że już niedługo nasze życie wróci do normalności i tym samym nasze strażackie
orkiestry dęte będą służyć jak do tej pory społeczeństwu, cieszyć wszystkich swoim kunsztem wywołując radość i podziw.
Mirosław Chilmanowicz jest kapelmistrzem Orkiestry OSP Nadarzyn.
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2. Jeszcze będzie pięknie (Krzysztof Witczak)
Kto by pomyślał, że z grupy kilku pasjonatów muzyki, którzy w 1910 r. z inicjatywy
Józefa Pietrzyka włożyli iskierkę zaangażowania i inicjatywy w niepozorny zespół muzyczny, jakich w tamtym czasie zawiązywało się wiele, powstanie to, co dzisiaj mamy na
myśli, mówiąc Orkiestra Dęta z Mykanowa. Pewnie niewielu z pierwszych dyrygentów
i członków orkiestry wybiegało w myślach tak daleko w przyszłość. Jak mile zaskoczeni
więc musieliby być, widząc, że ich dzieło przetrwało 110 lat i dalej się rozwija… I co najważniejsze – nie zapowiada się, żeby ten stan rzeczy miał się zmienić!
Właśnie… To już ponad jedenaście dekad, odkąd świat, wtedy jeszcze mały, bo ograniczony do kilku okolicznych miejscowości, usłyszał o orkiestrze dętej OSP Mykanów.
Kawał czasu, kawał historii i masa wspomnień. To, co dzisiaj oglądamy i czego słuchamy
przy wielu okazjach, jest wynikiem pracy nie kilku, nie setek, a tysięcy osób. Dyrygentów,
muzyków, rodziców, sponsorów i wszystkich innych ludzi dobrej woli, którzy na przestrzeni lat wspierali nasz zespół działaniem, słowem i myślą. Bo sukces naszej orkiestry
nie jest zasługą zastępów marketingowców ani drużyn PR, a wielu młodych ludzi, którzy
pałają pasją do muzyki i nie stronią od poświęcenia się dla większej sprawy. Również
dzięki ich determinacji mogliśmy przetrwać ten trudny okres, jakim był dla nas rok 2020.
Pandemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej sytuacji, na którą nikt nie był
w pełni przygotowany. Trzeba było zaprzestać organizacji prób zespołowych, lekcji indywidualnych… Wielu pomyślałoby, że to już koniec, że odbudowa zespołu po czymś takim
jest zadaniem co najmniej na rok. Na szczęście nie poddaliśmy się i kontynuowaliśmy
naszą działalność w domowym zaciszu – poprzez lekcje on-line, pracę zdalną i ogrom
wewnętrznej motywacji. Dzięki temu cała nasza praca nie poszła na marne i już dzisiaj,
po ponad trzech miesiącach przerwy, możemy przygotowywać się, aby dalej koncertować.
Co przyniósł sezon jubileuszowy?
Tymczasem warto przyjrzeć się temu, co zdołaliśmy osiągnąć w tym krótszym niż
zwykle, ale bardzo intensywnym sezonie. Wrzesień 2019 r. zaskoczył nas zaproszeniem do
Chin na 6th Nanchang International Military Tattoo, który jest prestiżowym festiwalem
orkiestr mundurowych z cyklu Military Tattoo. Inna odsłona tego wydarzenia odbywa się
chociażby w Edynburgu. Jechać mieliśmy tam już na przełomie października i listopada,
a więc czasu było niewiele, a pracy ogrom! Trzeba było nie tylko zrewidować nasz układ
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musztry, ale też nauczyć się nowych utworów i przygotować program na koncert promujący kulturę polską, który miał zostać wyemitowany przez tamtejszą telewizję. Tempo
pracy i presja, jaką odczuwaliśmy, były więc bardzo duże. Na szczęście dzięki ogromnej
motywacji i chęci do pracy weszliśmy na wyżyny naszych możliwości i w mieście Nanchang zaprezentowaliśmy się z najlepszej strony.
Było to niesamowite przeżycie ze strony wykonawczej, gdyż mieliśmy szansę obejrzeć
i posłuchać zespołów na światowym poziomie, w tym chociażby chińskiej Orkiestry Sił
Powietrznych i Orkiestry Marynarki Wojennej. Główną częścią festiwalu była prezentacja
musztry paradnej i wspólne wykonanie, ale w programie znajdował się także przemarsz
ulicami Nanchang oraz uroczysta inauguracja połączona z częścią oficjalną (relację z tych
wydarzeń można zobaczyć w serwisie YouTube, wpisując w wyszukiwarkę nazwę festiwalu). Poza warstwą muzyczną doznaliśmy również potężnego zderzenia kulturowego,
z którego wyszliśmy bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości. Integracja z zespołami
z innych części świata pozwoliła nam nawiązać nowe kontakty, chociażby z grupą taneczną z Kolumbii i orkiestrą z krainy Władcy Pierścieni, czyli Nowej Zelandii. Do Polski
powróciliśmy z bagażem doświadczeń i nowych pomysłów na przyszłość zespołu.
Naszym następnym wyzwaniem były dwa występy, które czekały na nas w lutym 2020 r.
Był to coroczny występ noworoczny oraz koncert w Filharmonii Częstochowskiej z okazji rozdania statuetek starosty częstochowskiego. Przygotowania ruszyły z kopyta zaraz po powrocie
z zagranicy. Program mieliśmy ambitny, a więc i pracy dużo. Poprzeczka również była postawiona wysoko, bo o koncercie w filharmonii marzy wiele zespołów, a sam prestiż miejsca
jest już wyzwaniem. Dodatkowo mieliśmy akompaniować dwóm wokalom międzynarodowej
sławy – Karolinie Sambor-Kobiałce i Michałowi Szczepanowi. Jednak i tutaj stanęliśmy na wysokości zadania, dzięki czemu w filharmonii zostaliśmy nagrodzeni aplauzem.
Działalność zespołu w czasach pandemii
Dalsze plany przewidywały wyjazd do Hiszpanii na renomowany festiwal oraz organizację wielkiego koncertu jubileuszowego na 110-lecie orkiestry. Niestety, wybuch
epidemii skomplikował nasze plany. Jednak nie znaczy to, że zaprzestaliśmy działalności! Pierwszym działaniem, które podjęliśmy w czasie tego kryzysu, była akcja „Zostań
w domu i ćwicz!”, w ramach której namawialiśmy muzyków innych orkiestr do wzięcia
instrumentu i doskonalenia gry mimo zawieszenia działań zespołu. Jej efekty można obejrzeć na naszym profilu na Facebooku i stronie internetowej.
Następnie w ramach świętowania setnej
rocznicy urodzin Jana Pawła II nagraliśmy
jego ukochaną pieśń, „Barkę”. Intensywnie
działały w tym czasie również nasze kanały w social mediach, na których odbywały
się liczne konkursy. Później na nasz kanał YouTube wrzuciliśmy domowy cover
„Bohemian Rhapsody”.
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Pierwszy dzień czerwca przyniósł wyraźną odwilż restrykcji, dzięki czemu mogliśmy
wznowić działalność na ostatnie półtora miesiąca sezonu. Stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem, być może wręcz najtrudniejszym do tej pory: odnalezienia się w postpandemicznej rzeczywistości, gdzie koncerty, imprezy masowe i uroczystości państwowe, czyli to,
z czego orkiestra się utrzymywała, są ograniczone do minimum. Nie przestajemy pracować
nad podnoszeniem naszego poziomu artystycznego. W myśl piosenki Voo Voo – „coś mówi
mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe”. Kieruje nami nadzieja na lepsze jutro i na to, że już
niedługo będziemy mogli powrócić z nowym repertuarem i ze świeżą energią.
12 września 2020 r. odbył się fenomenalny koncert finansowany w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego woj. śląskiego na rok 2020, zadanie „Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać.
Chcesz zagrać w takiej orkiestrze?”. Wzięły w nim udział: Orkiestra Dęta OSP Kłomnice,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona, Orkiestra Dęta OSP Miedźno, Orkiestra
Dęta Ostrowy nad Okszą, Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Pińczycach, Orkiestra
Dęta Rędziny, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej oraz soliści:
Ani Karwan, Karolina Sambor, Krzysztof Cugowski i Marcin Sójka. Dyrygentem był Mariusz Dziubek.
17 października odbyły się natomiast obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mykanowie, a także 110-lecia naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Odprawiona została jubileuszowa msza święta w kościele pw. św. Leonarda, a główne uroczystości miały
miejsce na placu przed remizą OSP. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju
niestety nie mogliśmy świętować hucznie tych niezwykle ważnych dla nas rocznic...
Krzysztof Witczak jest kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów.
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POŻARNICTWO W FILATELISTYCE
– WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Maciej Sawoni
W podziemiach kaplicy św. Pawła londyńskiego Opactwa Westminsterskiego pochowany jest sir Rowland Hill (1795-1879), generalny poczmistrz głównego urzędu pocztowego Wielkiej Brytanii. Jemu to zawdzięczamy wprowadzenie rewolucyjnej reformy
pocztowej, dającej podwaliny pod nową perspektywę porozumiewania się ludzi. Reforma
rozpoczęła się 6 maja 1840 r. od wprowadzenia do obiegu pocztowego małych, podgumowanych skrawków papieru, jeszcze bez perforacji, z wydrukowanym portretem 18-letniej królowej Wiktorii i napisem „One penny”. Tak się narodził pierwszy znaczek, będący
dowodem opłaty pobieranej z góry za przesyłkę listową do najodleglejszej nawet kolonii.
Wkrótce na ulicach miast pojawiła się inna nowość – czerwone skrzynki do odbioru korespondencji. Od tego czasu rozpoczęła się kariera znaczka pocztowego, która trwa do dziś
i wszystko wskazuje na to, że rozwijać się będzie w przyszłości.
Pionier nowożytnej poczty nie mógł przewidzieć, że po kilkudziesięciu latach praktyczny zamysł wydania znaczków, a tym samym usprawnienia ruchu pocztowego, przerodzi się
w szybko zaakceptowaną modę „markowego” zbieractwa. Hobby znaczkowe, protoplasta
współczesnej filatelistyki, staje się najpopularniejszym rodzajem kolekcjonerstwa, a grono
jego dzisiejszych entuzjastów szacuje się na ponad 200 mln ludzi różnych stanów, zawodów, płci i wieku. Świat znaczków i ludzi ogarniętych pasją ich zbierania potrzebował dobrze brzmiącej nazwy własnej, swoistego logo. Termin „philatelie” został ukuty, a właściwie
skompilowany z dwóch greckich słów przez francuskiego zbieracza M. Georgesa Herpina
i zaproponowany w jego artykule opublikowanym w 1864 r. w periodyku „Collectionneur de Timbres – Poste”. Wyraz ten przyjął się z niewielkimi modyfikacjami w językach
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europejskich. W Polsce początkowo używano wyrazu „filatelia”, jako bardziej zbliżonego do
francuskiego pierwowzoru, dopiero w latach 30. ubiegłego wieku zadomowiła się nazwa
„filatelistyka”.
Z socjologicznego punktu widzenia filatelistyka charakteryzuje się bardzo pozytywnymi funkcjami: poznawczymi, kształcącymi, wychowawczymi, kulturalno-rozrywkowymi,
społecznymi, a nawet terapeutycznymi. Inne jej dobre cechy podkreślił Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), prezydent USA i zapalony zbieracz: „W zbieraniu znaczków
pocztowych najlepszym jest to, że entuzjazm ujawniający się w młodości wzrasta wraz
z upływem lat, kolekcjonerstwo rozprasza nudę, powiększa widzenie świata, rozszerza naszą wiedzę i niezliczonymi drogami wzbogaca nasze życie”. W połowie lat 50. ubiegłego
wieku w klasycznej filatelistyce nastąpił przełom, spowodowany gigantyczną wprost liczbą
znaczków emitowanych na świecie. Zaczęto je zbierać według celu wydania lub motywu
rysunku znaku pocztowego, przedstawiającego określone obiekty, ludzi lub zdarzenia.
Na tych miniaturowych dziełach sztuki wydawniczej znajduje się bowiem ogromny wachlarz tematów, odzwierciedlających rzeczywistość gospodarczą, społeczną, polityczną
i kulturalną danego kraju. Ta forma wybiórczego i specjalistycznego zbierania z czasem
stała się znana jako filatelistyka tematyczna. Obecnie należy ona do oficjalnie uznanych
i najpopularniejszych dziedzin współczesnej filatelistyki.
Niezwykle atrakcyjnym, a stosunkowo mało znanym tematem zbioru filatelistycznego
jest odwieczna walka człowieka z klęską pożaru oraz innymi nieszczęściami, w których
pomocna jest silna dłoń strażaka. Niewielka liczba zbieraczy tego tematu wynika z faktu,
że jego poznanie i rozwinięcie wymaga więcej niż przeciętnej interdyscyplinarnej wiedzy,
bowiem pożarnictwo jest dziedziną bardzo specjalistyczną i stosunkowo mało dostępną w publikacjach. Nic dziwnego, że wspomnianą grupę entuzjastów tworzą w Polsce,
i nie tylko, w znakomitej większości czynni zawodowo lub emerytowani strażacy, jak też
sympatycy tej niebezpiecznej profesji. Humanitarna służba strażaków doczekała się szerokiego, społecznego uznania i szacunku. Widocznym tego przykładem są coraz liczniejsze edycje znaczków, kart pocztowych i stempli poświęconych szeroko pojętej ochronie
przeciwpożarowej. W sumie ukazało się w obiegu pocztowym blisko 2700 znaków pocztowych o tej tematyce (znaczki oraz stemple), reprezentujących dziś wszystkie państwa
świata. Warto wiedzieć, że pierwszą serię znaczków pożarniczych wydano w 1937 r. w dalekiej Panamie, z okazji 50-lecia powołania ochotniczych straży pożarnych w tym kraju.
Na walorach przedstawiono portrety światłych założycieli oraz zasłużonych komendantów.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że temat pożarniczy jest dość jednostronny i ogranicza
się do pokazania barczystych i wąsatych strażaków oraz ich uprzywilejowanych pojazdów.
W rzeczywistości jest on jednak bardziej wyrafinowany.
W zależności od analizy posiadanego zbioru, wiedzy i inwencji jego twórcy można
wyodrębnić następujące podtematy: pożary i ich przyczyny, akcje gaśnicze i ratownicze,
historia ochrony przeciwpożarowej, dawna i współczesna technika pożarnicza, obiekty
pożarnicze i zaopatrzenie wodne, ochrona lasu i buszu przed pożarem, św. Florian, św.
Barbara i inni święci – patroni strażaków, propaganda i profilaktyka przeciwpożarowa,
ubezpieczenia ogniowe, pożary obiektów użyteczności publicznej, sport pożarniczy,
Dzień Strażaka, muzea, pomniki i zabytki pożarnicze, samochody pożarnicze i ich produ-
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cenci, statki pożarnicze, samoloty i helikoptery pożarnicze, hełmy, mundury i uzbrojenie
osobiste strażaka, targi Der Rote Hahn i inne prezentacje technologii gaśniczych i ratowniczych, działalność CTIF, jubileusze organizacji pożarniczych, uczeni i inni zasłużeni dla
ochrony przeciwpożarowej, strażacy w obliczu katastrof przemysłowych i klęsk żywiołowych, służby i organizacje wspomagające strażaków, rozwój konstrukcji pomp pożarniczych, zapałki źródłem ognia i przyczyną pożarów, strażacka działalność społeczno-kulturalna, pożar i strażacy w sztuce, falerystyka pożarnicza itp.
Nieoczekiwana wirusowa pandemia postawiła przed zawodowymi i ochotniczymi strażami nowe, nierozpoznane jeszcze zadania i wyzwania w obszarze ochrony zagrożonego
zdrowia i życia ludzi. Wymieniając powyższe tematy, powinienem opisać przynajmniej kilkadziesiąt reprezentatywnych znaków pocztowych i zanudzić czytelnika, ale tego nie zrobię.
Wiedząc, że najbardziej do wyobraźni przemawia przekaz ilustracyjny, postanowiłem załączyć na końcu niniejszego artykułu kolorowe zdjęcia wybranych znaczków. Każdy czytelnik
może wziąć do ręki lupę i zafundować sobie przygodę intelektualną w postaci wycieczki do
ciekawego filatelistycznego świata czerwonych samochodów i nie tylko. Świat ten zaczyna
się od rządów rzymskiego władcy Oktawiana Augusta, który w największym stopniu przyczynił się do rozwoju zachodniej cywilizacji, którego system polityczny scalał Europę jeszcze
400 lat po jego śmierci. Jemu zawdzięczamy zorganizowanie w Rzymie pierwszych interwencyjnych oddziałów przeciwpożarowych, powołał on również państwową służbę posłańców pocztowych. Współczesność akcentuje rok 2019 przygnębiającym obrazem płonącej
paryskiej katedry Notre Dame. Bardziej zaawansowani filateliści mogą opracować wspomniane tematy w postaci przynajmniej jednoekranowego eksponatu, wykorzystując posiadane znaczki, stemple okolicznościowe, frankatury mechaniczne, nalepki polecenia, kartki
i całostki pocztowe, spersonalizowane znaki opłaty pocztowej, okładki karnetów, znaczki
z automatów i inne materiały filatelistyczne. Z chwilą otwarcia granic Unii Europejskiej
można bez trudu nabyć interesujące walory, korzystając z internetowych platform aukcyjnych, wymiennych giełd kolekcjonerskich oraz licznych sklepów i agencji filatelistycznych.
W siermiężnych czasach Polski Ludowej rozwinięte było zainteresowanie społeczności
strażactwa ochotniczego różnymi formami działalności na rzecz środowiska. Obok młodzieżowych drużyn pożarniczych, amatorskich zespołów teatralnych i ludowych przy OSP, sportu
pożarniczego, turniejów wiedzy pożarniczej, orkiestr dętych i innych inicjatyw istniała potrzeba wprowadzenia – szczególnie z myślą o młodzieży – bardziej uniwersalnych i ogólnie
dostępnych zainteresowań typu „hobby”. W naczelnych władzach Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych dostrzeżono wspomniane wcześniej pozytywne funkcje filatelistyki, a była
ona w latach 80. ubiegłego wieku niezmiernie popularna, o co zadbał Polski Związek Filatelistów. Pomysłodawczynią ukierunkowania młodych i starszych filatelistów na tworzenie
własnych minizbiorów, których wspólny mianownik stanowiłyby motywy pożarnicze, była
dyrektor Biura Społeczno-Wychowawczego w ZG ZOSP Marta Dmowska-Sawoni. Trzeba było od czegoś zacząć, wymyślono zatem „Kąciki filatelistyczne”, które od 1980 r. zaczęły ukazywać się w dwutygodniku „Strażak”. Kilkadziesiąt „Kącików” z podpisem „Marta”,
w których publikowano artykuły związane ze zbieraniem polskich i zagranicznych znaków
pocztowych, utorowało drogę do szerszego zainteresowania czytelników dziewiczym jeszcze
tematem zbieractwa. Wkrótce na kolejnych krajowych zjazdach Związku OSP pojawiły się
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okolicznościowe wystawy filatelistyczne, cieszące się życzliwym zainteresowaniem delegatów
i gości, którzy mogli zobaczyć, jak świat honoruje swoich rycerzy od ognia, a przy okazji w kuluarowych stoiskach pocztowych nadać pamiątkową kartę ze strażackim stemplem.
Z czasem redagowanie kącików filatelistycznych stało się moim udziałem. Tym samym
dane mi było kontynuować rozpoczętą 40 lat temu prezentację walorów w ramach szeroko
pojętej filatelistyki „pożarniczej”. Filateliści z zadowoleniem przyjęli ukazanie się w 1988 r.
serii znaczków „Polskie statki pożarnicze”, prezentującej po raz pierwszy na świecie jednostki pływające tego typu. Inicjatorem i torującym niełatwą biurokratyczną drogę ich
wydania był dh Krzysztof Smolarkiewicz, ówczesny sekretarz generalny ZG ZOSP. Pomocą merytoryczną służył płk poż. Tadeusz Popielawski, entuzjasta filatelistyki pożarniczej,
wieloletni kierownik Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Jemu to zawdzięczamy opracowanie dokumentacji sylwetek i kolorystyki statków, na podstawie której wykonano projekty znaczków.
Ukoronowaniem pracy i wysiłku intelektualnego filatelisty jest udział jego zbioru
w konkursowej wystawie filatelistycznej, krajowej lub bardziej prestiżowej, międzynarodowej. W Polsce miały miejsce następujące międzynarodowe wystawy filatelistyczne o tematyce pożarniczej: w 1986 r. – „150 lat Warszawskiej Straży Pożarnej”, w 1989 r. – „CTIF
,
– Warszawa 89” i w 1996 r. – „160 lat Warszawskiej Straży Pożarnej”. W silnej międzynarodowej konkurencji polskie eksponaty otrzymały najwyższe medalowe wyróżnienia.
Odbiegając od rodzimych początków filatelistyki „pożarniczej”, przyjrzyjmy się jej rozwojowi w innych krajach, szczególnie europejskich. Hobby rozwijało się tam nieco ospale
i było domeną najbardziej wytrwałych i zdeterminowanych filatelistów, którzy śledzili światową działalność pocztową w tym zakresie, a trzeba pamiętać, że nie mieli do dyspozycji
wszechdostępnego Internetu. W 1970 r. niemiecka firma Total, produkująca sprzęt i środki
gaśnicze, wydała w ramach promocji swojej oferty handlowej bogato ilustrowaną książkę
autorstwa Heintza G. Schwiegera pt. „Feuer und Feuerwehr auf der Briefmarke” („Pożar
i straż pożarna na znaczku pocztowym”). Szeroko rozpowszechniana i łatwo dostępna, nieoczekiwanie stała się pierwszym vademecum i inspiracją dla wielu kolekcjonerów do poświęcenia się temu frapującemu tytułowi. Pokłosiem tego zjawiska jest powstanie w 1971 r.
w Essen pierwszego ich klubu – Sammlergilde St. Florian. Wiedzę filatelistów pogłębiły
następne publikacje. Wielkie zasługi na tym polu położył F. Theodor Spiegel (1924-2009),
emerytowany komendant straży pożarnej w Iserlohn (Niemcy), który usystematyzował i zaprezentował w książce „Feuerwehr und Brandschutz-Poststempel aus aller Weltz” („Straż
pożarna i ochrona przeciwpożarowa na stemplach pocztowych świata”) wszystkie stemple
stosowane do 1980 r. Ten wybitny filatelista – pożarnik był światowym autorytetem w tej
dziedzinie kolekcjonerstwa. Własny zbiór zaczął tworzyć już na początku lat 50. ubiegłego
wieku. Sławę przyniosło mu wydane w 1988 r. fundamentalne dzieło pt. „Feuerwehr und
Philatelie” („Straż pożarna i filatelistyka”), które przy dużej dozie szczęścia można zdobyć
na aukcjach w antykwariatach internetowych. U schyłku życia autor przekazał swój unikatowy zbiór, liczący 10 tys. kart wystawienniczych, obejmujący wszystkie kraje świata,
do Federalnego Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie.
W wielu krajach świata sympatycy tematu pożarniczego w filatelistyce stowarzyszają
się, organizują spotkania i wystawy, wydają albumy, katalogi, biuletyny i inne opracowania.
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Największym tego typu stowarzyszeniem w Europie jest grupa Motiv – Arbeitsgemeinschaft Feuerwehr eV (MAG), założona w 1975 r. w Wiesbaden (Niemcy), licząca
125 członków z Niemiec i innych państw. Obecna jest ona w Internecie pod adresem
www.feuerwehr-briefmarken.de. Drugie liczące się stowarzyszenie to amerykański klub
Fire Service in Philately, skupiający liczne grono filatelistów z USA, Kanady i niektórych
państw europejskich. Jego profil na Facebooku znajdziemy pod ww. nazwą własną. Całe
to międzynarodowe towarzystwo zbieraczy nie wkłada bezkrytycznie znaczków do klaserów, lecz stara się pozyskać z nich maksimum informacji, poczynając od tła historycznego i ciekawostek technicznych po wzbudzające dreszczyk emocji błędy merytoryczne
i nieścisłości, a jest ich niemało. Dzielą się oni na łamach wspomnianych biuletynów informacyjnych swoimi spostrzeżeniami, poglądami i efektami prac studyjnych, budując
fundament niezbędnej wiedzy filatelistycznej. I tak okazało się, że pierwszy na świecie
znaczek z motywem pożarniczym pojawił się w 1906 r. w Rumunii, a przedstawiono na
nim batalion pożarniczo-artyleryjski wizytowany przez króla Karola I.
Swego rodzaju nobilitacja wspomnianej zbiorowej wiedzy kolekcjonerskiej nastąpiła
w połowie 2020 r., kiedy to znana od 110 lat niemiecka firma filatelistyczna MICHEL
wydała pierwszy na świecie monotematyczny katalog „Feuerwehr” („Straż pożarna”).
Jej liczne już katalogi znaczków, ogólne i specjalizowane, uważane są za wiarygodne, neutralne i w miarę szczegółowe źródło informacji, pomocne między innymi w eliminowaniu
ze zbiorów fantazyjnych pseudoznaczków, oferowanych na rynku filatelistycznym przez
nieuczciwych handlarzy.
Warto zwrócić jeszcze uwagę na stemple okolicznościowe, gdyż utrwalają one i udostępniają w prostej formie graficznej wydarzenia i sprawy, które nie doczekałyby się popularyzacji w innych formach edycji pocztowych. Z tego względu stanowią uzupełnienie
zbioru tematycznego, jego nieodzowny element konstrukcyjny i fabularny, wypełniają luki
problemowe, zapewniają płynną narrację, wzbogacają przekaz informacyjny i wartości
poznawcze reprezentowane przez zbiór. W kategorii „pożarnictwo” ukazało się w Polsce
od 1939 r. blisko 300 stempli pocztowych. Bardzo pocieszającym faktem jest to, że coraz
więcej zarządów OSP zamawia stemple z okazji swoich 100-letnich jubileuszy, propagując
drogą pocztową wielopokoleniową aktywność ochotniczego ruchu strażackiego, stanowiąc również formę satysfakcji dla wysiłku jego członków i działaczy. Jest jednak pewne
„ale”. Najlepszy przysmak spożywany w nadmiarze zaczyna po pewnym czasie budzić niechęć. Podobnie można powiedzieć o niektórych ozdobnych elementach stosowanych na
stemplach.
Przeglądając stemple pożarnicze z ostatnich kilku lat, trudno nie odnieść wrażenia,
że nasi projektanci nie mają do zaproponowania nic innego, jak tylko kolejną mutację
skrzyżowanych toporków z hełmem lub bez, ewentualnie standardową figurę św. Floriana.
Takie zdewaluowane motywy obniżają atrakcyjność i wartość poznawczą stempla. Każdy
projektant kolejnego stempla ze strażackiej dziedziny – zanim wypuści projekt z rąk – powinien rzucić okiem na stemple z ubiegłych lat i zorientować się, czy nie wpadł w utarte
koleiny. Może trzeba poszukać natchnienia w głębi strażnicy, znaleźć ciekawy i oryginalny przedmiot lub urządzenie? A może skorzystać czasem z okazji do wywołania uśmiechu i rozbawienia? Odrobina graficznego dowcipu nie zaszkodzi i jest mile widziana.
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Pamiętając o 180. rocznicy wprowadzenia w życie genialnego pomysłu sir Rowlanda Hilla,
autor ma nadzieję, że niniejszy artykuł będzie przyczynkiem i zachętą dla decydentów do
śmielszego prezentowania na znaczkach pocztowych pełnej poświęcenia służby strażaków
na równie wysokim poziomie, jak to uczyniono w wielu państwach świata. Ma również
nadzieję, że istniejące, liczne już grono filatelistów – pożarników będzie wierne swojej
pasji, owocnie rozwijając działalność kolekcjonerską i wystawienniczą, będącą odskocznią
między innymi od dramatycznej dziś codzienności wywołanej pandemią.
St. bryg. w st. spocz. inż. Maciej Sawoni jest absolwentem SOP i WOSP. Był członkiem
Komisji Historycznej przy ZG ZOSP.

453

Maciej Sawoni

454

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

455

Maciej Sawoni

456

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

457

Maciej Sawoni

458

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

459

Maciej Sawoni

460

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

461

Maciej Sawoni

462

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

463

Maciej Sawoni

464

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

465

Maciej Sawoni

466

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

467

Maciej Sawoni

468

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

469

Maciej Sawoni

470

XLII. POŻARNICTWO W FILATELISTYCE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

471

W tym roku świętujemy 100-lecie naszego Związku. Minione lata pokazały, że silny strażacki
Związek to najlepsza gwarancja naszej podmiotowości. Nasz Związek to nie tylko Rycerze Floriana idący w ogień, by ratować życie. To nade wszystko wielkie wartości, których jesteśmy depozytariuszami. Dzięki tym wartościom jako społecznicy podejmujemy się nowych wyzwań. Dyktuje
je nam współczesny, pandemiczny świat. I w tym świecie dzięki wieloletniej służbie i zdobytym
doświadczeniom jesteśmy skuteczniejsi i pomocni.
Początek XX w. łączył brać strażacką w walce z ogniem. Koniec wieku to zderzanie się z wieloma zagrożeniami, często związanymi z procesami cywilizacyjnymi. Od wypadków komunikacyjnych po zagrożenia chemiczne. Wiek XXI pokazał kruchość naszego bezpieczeństwa w dotychczasowym kształcie. Uzmysłowił, że obok działalności ratowniczej jeszcze bardziej potrzebna
jest pomoc humanitarna. Niektórzy chcą upaństwowić społeczny ruch – to droga ku przepaści.
Nie idźmy drogą czasów stalinowskich. Ojczyźnie dziś potrzebne są wszystkie OSP, w każdej, nawet
najmniejszej miejscowości. Liczy się coraz bardziej to, czy obok nas, blisko mieszka strażak ochotnik,
wolontariusz przeszkolony w udzielaniu wszelkiej pomocy. Z własnej, nieprzymuszonej woli gotowy
pomóc natychmiast w każdej sprawie. Ratuje przy wypadku, ale gdy trzeba, może przynieść wodę
i kupić chleb. Dowieźć lekarstwa schorowanej osobie. Bo ta właśnie pomoc może być na wagę życia.
To prawdziwe wyzwanie dla strażackiego ruchu ochotniczego. Samorządnego i samodzielnego.
Przed ruchem ochotniczym wielkie zadanie. Myślimy, jak zapobiec dramatowi milionów w obliczu kolejnych groźnych niewiadomych. Prognozujemy możliwe zagrożenia w obszarze ratowniczym. To dobrze. Ale równie ważne, a może najważniejsze to pomyśleć o wielkiej misji pozyskania
tysięcy ochotników dla idei społecznej pomocy humanitarnej. Nikogo nie zrazić, a zachęcić nowych. Ważne są doświadczenia krajowe. Równie istotne doświadczenia unijne, w tym istniejącego od 2001 r. Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pisze o tym w naszym opracowaniu wieloletni komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, wiceprezes Związku OSP RP
gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz.
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