
Słownik Biograficzny Polskich Strażaków tom 2   
Wytyczne  
 
Słownik zawiera biogramy opracowywane zgodnie z 
poniższymi wytycznymi w formie dotąd nie 
publikowanej w innych miejscach.  

 
Podstawowe kryteria zamieszczenia: strażacy,  

a. którzy przyczynili się do rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej; 

b. pełniący ważne funkcje w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej; 

c. urodzili się w okresie od początków 
pożarnictwa do czasów współczesnych; 

d. bez względu na zajmowane miejsce w życiu 
publicznym, życiu kulturalnym; narodowość, 
wyznanie, przynależności do partii 
politycznych; 

e. którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny; 
f. którzy ulegli wypadkowi śmiertelnemu 

podczas działań ratowniczych; 
g. już nieżyjący. 

Opis biogramu: 

Główka: nazwisko i imię, rok urodzenia i śmierci, 
funkcja w straży pożarnej, zawód, działalność poza 
strażacka, fotografia legitymacyjna w mundurze 
strażackim,  



Treść: data, miejsce urodzenia, rodzice (imię ojca i 
matki oraz nazwisko rodowe, zawód rodziców), 
rodzeństwo; wykształcenie (kolejne szkoły, tytuły 
naukowe), praca zawodowa, przygotowanie do 
pełnienia funkcji w strażach pożarnych, 
udokumentowana działalność związana z 
pożarnictwem wraz ze szczegółowymi zasługami 
dla ochrony przeciwpożarowej (bez ich 
wartościowania), ordery, odznaczenia, odznaki i 
inne najważniejsze wyróżnienia przede wszystkim 
strażackie (w kolejności starszeństwa – patrz 
pomocniczo: Polski system orderowo-
odznaczeniowy), data  śmierci i miejsce 
pochowania; najbliższe osoby (żona, rok ślubu, 
dzieci - imiona i rok urodzenia),informacja o 
formach upamiętnienia za życia i po śmierci. 

  Bibliografia: ponumerowany i uszeregowany 
alfabetycznie  spis bibliograficzny literatury 
przedmiotu obejmujący dokumenty drukowane 
i elektroniczne zgodnie z ogólnymi zasadami 
bibliografii załącznikowej. W szczególności: 
źródła archiwalne, publikacje, czasopisma, 
wywiady np. z członkami rodzin, strony www. 

  Informacja o autorze biogramu: stopień naukowy, 
imię i nazwisko, ukończone szkoły, zawód, zajmowane 
stanowisko lub funkcja, dorobek osobisty i naukowy w 
dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lub innej.  



W publikacji zamieszczona zostanie skrócona 
informacja o autorach biogramów - patrz tom pierwszy 
Słownika.  https://zosprp.pl/wp-
content/uploads/2022/05/Slownik-biograficzny-
polskich-strazakow-TOM1_2022.pdf.  

 Dane adresowe autora biogramu do wiadomości 
wydawcy: adres pocztowy, adres e-mail oraz numer 
telefonu.      

 
Uwaga: 
Wytyczne opisane wyżej są uzupełnionymi wytycznymi  
obowiązującymi przy pracach nad tomem pierwszym. 
Autor pracuje zgodnie z podpisaną umową (w jej 
ramach są: Zamówienie i Wytyczne). Biogram aby został 
opublikowany musi być także wstępnie przyjęty przez 
red. naczelnego i zaakceptowany końcowo przez Radę 
Naukową.  
 
Warszawa 18.01.2023 r.   
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