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Organizacjno-prawne podstawy służby
w Państwowej Straży Pożarnej
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Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży
Pożarnej i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje
spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje minister właściwy do spraw
wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustali, w drodze zarządzenia, sposób
przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustali, w drodze zarządzenia,
ramowy regulamin służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
oraz regulamin musztry i ceremoniał pożarniczy.
Pytanie:
1. Kto jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej?
a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
b. Minister do spraw wewnętrznych i administracji
c. Prezes Rady Ministrów

Akcja ratowniczo-gaśnicza zmierza do osiągnięcia jak najlepszego efektu kiedy jest
kierowana z jednego centrum i koordynuje działanie wszystkich biorących w niej sił.
Są akty prawne, które ustalają szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek
ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. Jest to rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2001 roku opublikowane
w Dzienniku Ustaw z 2001r. Nr 82 i wcześniejsze rozporządzenie z 29 grudnia 1999
opublikowane w Dz.U. Nr 111 z 1999r z późniejszymi zmianami. Akcja ratownicza
rozpoczyna się od alarmowania i zadysponowania odpowiednich jednostek ochrony
przeciwpożarowej. W tym celu na terenie kraju zorganizowano system - poczynając
od szczebla centralnego:
1.Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej
Państwowej Straży Pożarnej.

3

Materiał pomocniczy OTWP - KP PSP w Chrzanowie
2.Wojewódzkie Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w komendach wojewódzkich PSP.
3.Powiatowe (Miejskie) Stanowiska Kierowania w komendach powiatowych PSP.
4.Punkty Alarmowania w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.
Punkty alarmowania przekazują jednostkom informacje o wszelkich zdarzeniach
wymagających interwencji, a także wspomagają procesy decyzyjne, ułatwiając pracę
dowódcy kierującemu działaniem ratowniczym. Są wyposażone w zintegrowaną łączność z
powiatowym stanowiskiem kierowania. Powstaje w nich także dokumentacja operacyjna
opisująca przebieg i analizę działań ratowniczych. Z chwilą przybycia do miejsca zdarzenia
rozpoczyna się kierowanie działaniem ratowniczym. Pierwszym kierownikiem działań jest
dowódca zastępu, który przybył pierwszy do akcji. Kierownictwo to jest przekazywane, jeżeli
przybędzie osoba uprawniona do jego przejęcia. Następujący przykład pokazuje w jaki sposób
ustala się kierującego. Jeżeli działanie prowadzi kilka zastępów z różnych OSP, to kieruje
nimi dowódca zastępu tej OSP, na terenie której akcja jest prowadzona. Z chwilą przybycia
zastępu PSP kierowanie przejmuje dowódca tego zastępu. Jednostki biorące udział w
działaniu ratowniczym zobowiązane są do wspólnego działania pod jednym kierownictwem.
Jednostki te współdziałają ze sobą w sposób skoordynowany i w warunkach wzajemnej
pomocy w celu zwalczenia istniejącego zagrożenia. Współdziałanie organizuje kierujący
akcją.
Pytanie:
2. Kto kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą?
a. Policją
b. Starosta Powiatowy
c. Państwowa Straż Pożarna
Patronem Strażaków jest Święty Florian. Florian z Lauriacum był męczennikiem i świętym
katolickim. Urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (dawn.Ceti, Dolna Austria). Jego życie
przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii
cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). Był organizatorem i dowódcą oddziałów
gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się
za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci
4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie
dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana
odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół
i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św.
Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego,
sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Św. Florian jest patronem wykonawców
zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest
również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł
hutniczy. 4 maja obchodzony jest dzień strażaków. 19 października 1993 r. Kongregacja
4

Materiał pomocniczy OTWP - KP PSP w Chrzanowie
do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św.
Floriana, gdzie otaczany jest szczególnym kultem.
Pytanie:
3. Kiedy jest dzień strażaka?
a. 1 maja
b. 3 maja
c. 4 maja
Generał – wysoki oficerski stopień. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny,
nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę. W Państwowej Straży Pożarnej
występują dwa stopnie generalskie generał brygadier i nadbrygadier. Generał brygadier - to
najwyższy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednik Wojskowego
stopnia generała dywizji oraz Generalnego inspektora Policji. Nadbrygadier to stopień
oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednik wojskowego stopnia generała
brygady oraz nadinspektora Policji. Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pytanie:
4. Kto nadaje stopień nadbrygadier oraz generała brygadiera?
a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego
do spraw wewnętrznych
b. Prezes Rady Ministrów na wniosek Komendanta Głównego PSP
c. Komendant Główny PSP na wniosek właściwego Komendanta Wojewódzkiego

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej zakazuje strażakowi być członkiem partii politycznej.
Każdy strażak i formacja Państwowej Straży Pożarnej jest apolityczna. Z chwilą przyjęcia
do służby ustaje dotychczasowe członkostwo strażaka w partii politycznej. Przynależność
do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych wymaga zezwolenia
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Pytanie:
5. Czy strażak może być członkiem partii politycznej?
a. Tak
b. Nie
c. Może być za zgodą właściwego Komendanta
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Stopnie strażackie (pożarnicze) - tytuły strażaków oznaczające miejsce danego
funkcjonariusza w hierarchii. Oznaki stopni strażackich nawiązują do oznak stopni
wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze. W polskiej Państwowej Straży
Pożarnej funkcjonariusze noszący określone stopnie służbowe wchodzą w skład odpowiednich
korpusów.

Korpus szeregowych
oznaka
stopnia
na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

strażak
str.

starszy strażak
st. str.

Korpus podoficerów
oznaka
stopnia
na ubraniu
specjalnym

nazwa
stopnia
skrót

sekcyjny
sekc.

starszy sekcyjny
st. sekc.

młodszy
ogniomistrz
mł. ogn.

ogniomistrz
ogn.

starszy
ogniomistrz
st. ogn.

Korpus aspirantów
oznaka
stopnia
na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia młodszy aspirant
skrót
mł. asp.

aspirant
asp.
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starszy aspirant aspirant sztabowy
st. asp.
asp. sztab.
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Korpus oficerów
oznaka
stopnia
na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia młodszy kapitan
skrót
mł. kpt.

kapitan
kpt.

starszy kapitan młodszy brygadier
st. kpt.
mł. bryg.

oznaka
stopnia
na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

brygadier
bryg.

starszy brygadier
st. bryg.

nadbrygadier
nadbryg.

generał brygadier
gen. bryg.

Pytanie:
6. Jakie stopnie należą do korpusu oficerów straży pożarnej?
a. młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan, młodszy brygadier, brygadier, starszy
brygadier, nadbrygadier, generał brygadier
b. młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan, młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant,
nadbrygadier, generał brygadier
c. młodszy ogniomistrz, ogniomistrz, starszy ogniomistrz, młodszy brygadier, brygadier,
starszy brygadier, nadbrygadier, generał brygadier

Na miejscu uroczystości należy zbudować podwyższenie (trybunę, podium) lub w inny sposób
wydzielić miejsce dla zaproszonych gości. Należy też zapewnić odpowiednie stanowiska pracy
dla służb technicznych (np. spikera) obsługujących uroczystość. Po lewej stronie trybuny
(podium) – patrząc od strony pododdziałów - na wysokości jej frontowej części i w odległości
pięciu kroków powinien być usytuowany maszt do podniesienia flagi państwowej. Maszt
flagowy oraz flaga państwowa (zgodna z wzorem określonym w odrębnych przepisach)
powinny być zaopatrzone w błyskawiczne zaczepy, gwarantujące szybkie, sprawne i trwałe
przymocowanie flagi państwowej do linki masztu flagowego.
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Maszt do zawieszania flagi

W miejscu uroczystego apelu w zależności od jego charakteru i celu, któremu jest poświęcony
dopuszcza się umieszczenie dodatkowych urządzeń np.: stolika z kroniką jednostki, podestu
dla promowanych na pierwszy stopień oficerski, stolika na szablę do promocji oficerów,
stolika ze sztandarem lub odznaczeniami, zestawem do czynności kultu religijnego.
Pytanie:
7. Jakiej szerokości i pod jakim kontem powinny być nachylone pasy na maszcie do
zawieszania flagi?
a. 10 cm i 45 stopni
b. 5 cm i 90 stopni
c. 15 cm i 30 stopni
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Poczet sztandarowy wchodzi w skład kompanii honorowej. W szyku tego pododdziału ustawia
się w odstępie jednego kroku od pocztu flagowego, w kolejności: dowódca pocztu,
sztandarowy i asystujący oraz w odstępie jednego kroku od kompanii honorowej. W skład
pocztu sztandarowego wchodzą:
- dowódca pocztu, którym powinien być młodszy oficer,
- sztandarowy - aspirant lub starszy podoficer,
- asystujący - podoficer.
Sztandarowy pocztu nosi biało-czerwoną szarfę przełożoną przez prawe ramię w ten sposób,
że biała połowa szarfy skierowana jest do kołnierza sztandarowego. Poczet sztandarowy
maszeruje trzy kroki za dowódcą pododdziału honorowego i w odległości trzech kroków przed
pierwszą czwórką kompanii honorowej. Dowódca pocztu sztandarowego maszeruje z prawej
strony sztandaru, a asystujący z lewej strony.
Pytanie:
8. Kto wchodzi w skład pocztu sztandarowego?
a. Dowódca pocztu, sztandarowy, asystent
b. Dowódca sztandaru, sztandarowy, asystujący
c. Dowódca pocztu, sztandarowy, asystujący

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią
prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5, umieszczony
na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem
Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią
składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami
Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych,
równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru
czerwonego. 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8
podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony. Dopuszcza się także wieszanie
flagi w formie pionowej wstęgi: wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej
stronie lub przy drzewcu.
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Pytanie:
9. Po której stronie na fladze w formie pionowej wstęgi umieszczony jest kolor
czerwony?
a. Po stronie lewej
b. Po stronie prawej
c. Jest to bez znaczenia

Strażak odpowiada dyscyplinarnie za zawinione, nienależyte wykonywanie obowiązków
służbowych oraz za czyny sprzeczne ze złożonym ślubowaniem. Strażak odpowiada
dyscyplinarnie również za popełnione przestępstwa lub wykroczenia, niezależnie od
odpowiedzialności karnej. Za czyn stanowiący wykroczenie, popełniony w wyniku wykonania
polecenia służbowego, strażak ponosi odpowiedzialność tylko dyscyplinarną, chyba że
wykonując polecenie służbowe umyślnie popełnia wykroczenie. Kary dyscyplinarne są
następujące: upomnienie; nagana; wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe; obniżenie
stopnia i wydalenie ze służby. Wymierzenie kary, pozbawia możliwości awansowania
strażaka odpowiednio na wyższe stanowisko albo stopień przez okres roku od jej wykonania.
Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, nie uzasadniające wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego, przełożony dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia na piśmie. Od
kary upomnienia wymierzonej przez przełożonego dyscyplinarnego przysługuje ukaranemu
odwołanie do właściwej komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja nie może orzec
na niekorzyść ukaranego. Przełożonym dyscyplinarnym strażaka jest właściwy przełożony
uprawniony do mianowania lub powołania.
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Pytanie:
10. Na jaki okres czasu wymierzenie kary dyscyplinarnej pozbawia możliwości
awansowania strażaka na wyższy stopień lub stanowisko?
a. 1 rok
b. 10 miesięcy
c. Pół roku
Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie
przygotowawczej na okres 3 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
na wniosek komendanta wojewódzkiego, komendanta szkoły, dyrektora jednostki badawczorozwojowej lub dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, może skrócić okres służby
przygotowawczej strażaka.
W razie przerwy w wykonywaniu przez strażaka obowiązków służbowych, trwającej dłużej niż
3 miesiące, przełożony może przedłużyć okres służby przygotowawczej.
Mianowanie strażaka (nie dot. kobiet) może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od
obowiązku służby wojskowej.
Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe.

Pytanie:
11. Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem
w służbie przygotowawczej na okres:
a. 1 roku
b. 3 lat
c. 5 lat
Strażak odpowiada dyscyplinarnie za zawinione, nienależyte wykonywanie obowiązków
służbowych oraz za czyny sprzeczne ze złożonym ślubowaniem. Strażak odpowiada
dyscyplinarnie również za popełnione przestępstwa lub wykroczenia, niezależnie od
odpowiedzialności karnej.
Przełożonym dyscyplinarnym strażaka jest właściwy przełożony uprawniony do mianowania
lub powołania.
Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, nie uzasadniające wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego, przełożony dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia na piśmie, nie
później jednak niż przez upływem 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o przewinieniu.
Od kary upomnienia wymierzonej przez przełożonego dyscyplinarnego przysługuje
ukaranemu odwołanie do właściwej komisji dyscyplinarnej. W takim przypadku komisja nie
może orzec na niekorzyść ukaranego. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje
dyscyplinarne.
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Kary dyscyplinarne są następujące:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe,
4) obniżenie stopnia,
5) wydalenie ze służby.
Pytanie:
12. Przełożonym dyscyplinarnym strażaka jest:
a. Komendant Główny PSP
b. Właściwy przełożony uprawniony do mianowania lub powołania
c. Bezpośredni przełożony
Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r.
Do zadań Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą należy:








rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych
lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony
przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony ludności;
współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

Pytanie:
13. Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej uchwalono w roku:
a. 24.08.1991 r.
b. 01.05.2000 r.
c. 24.08.1992 r.
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Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż
Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona
życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu
ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego
powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde
działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia
lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych
lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji
podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego
rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki
ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji
priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.
Pytanie:
14. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy zorganizowany przez Państwową Straż
Pożarną zaczął funkcjonować w Polsce w roku:
a. 2000 r.
b. 1995 r.
c. 1991 r.

Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z
obszarem powiatu. Poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i
koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego
powiatu lub województwa.
Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty systemu:
1) komenda powiatowa (miejska) Państwowej Straży Pożarnej,
2) jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone
do systemu,
3) powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
4) włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, o których mowa w art.
2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
5) specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze
umowy cywilnoprawnej.
Na poziomie wojewódzkim system tworzą następujące podmioty systemu:
1) komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
2) wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych stanowiące wojewódzki odwód
operacyjny,
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3) ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,
4) wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
5) krajowa baza sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,
Na poziomie krajowym system tworzą następujące podmioty systemu:
1) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
2) wydzielone siły i środki z wojewódzkich odwodów operacyjnych stanowiące centralny
odwód operacyjny,
3) szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
4) krajowe bazy sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,
5) jednostki badawczo-rozwojowe ochrony przeciwpożarowej,

Pytanie:
15. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy zorganizowany jest na trzech poziomach,
jakich:
a. gminny, powiatowy, wojewódzki
b. powiatowy, wojewódzki, krajowy
c. powiatowy, wojewódzki, międzynarodowy
Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia. Składa się on
z dwóch podsystemów, z których jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych
przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera
pożarnictwa, natomiast drugi związany jest z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych
w strukturach straży. System ten dotyczy również strażaków zatrudnionych w zakładowych
strażach pożarnych. Przyjęty system zgodny jest z powszechnym systemem edukacji, co
oznacza między innymi, że jest on otwarty na każdym poziomie dla młodych ludzi, starających
się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną (po wcześniejszym zdaniu egzaminów
wstępnych).
Komenda Główna PSP :
-

-

16 Komend Wojewódzkich PSP
335 Komend Powiatowych/Miejskich PSP
515 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP
5 Szkół PSP
 Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
 Szkoła Aspirantów PSP Krakowie
 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Centralne Muzeum Pożarnictwa
14
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Pytanie:
16. Ile szkół PSP wchodzi w skład struktury organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej.
a. 5
b. 3
c. 1
Uprawnienia Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR).
Kierujący Działaniem Ratowniczym prowadzonym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
uprawniony jest do zarządzenia:
1. ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniem ratowniczym w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia, w szczególności gdy:
a) istnieje możliwość powstania paniki,
b) przewidywany rozwój zdarzeń może spowodować odcięcie drogi ewakuacyjnej
2. zakazu przebywania w rejonie objętym działaniem ratowniczym osób postronnych
3. ewakuacji mienia, w szczególności gdy:
a) istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru lub innego zagrożenia,
b) usytuowanie mienia utrudnia prowadzenie działania ratowniczego
4. prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, w szczególności w sytuacjach:
a) zagrożenia ludzi, zwierząt lub mienia,
b) potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania oraz ograniczenia
wzrostu,
c) potrzeby użycia środków gaśniczych i neutralizatorów oraz odprowadzenia
substancji toksycznych,
d) potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji
5. wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w szczególności w celu:
a) zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego,
b) zapewnienia dróg komunikacyjnych na potrzeby działania ratowniczego,
c) eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji
6. przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, pojazdów,
środków technicznych i innych przedmiotów, a także ujęć wody, środków gaśniczych
oraz nieruchomości przydatnych w działaniu ratowniczym
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7. odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne, z zachowaniem
wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w ocenie kierującego
działaniem ratowniczym (KDR), dokonanej w miejscu i czasie zdarzenia, istnieje
prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego, w szczególności w przypadkach, gdy:
a) z powodu braku specjalistycznego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania
sprzętu zastępczego,
b) fizyczne możliwości ratownika mogą zastąpić brak możliwości użycia właściwego
sprzętu.

Pytanie:
17. Jednym z uprawnień kierującego działaniami ratowniczymi jest wstrzymanie
komunikacji w ruchu:
a. lądowym
b. powietrznym
c. morskim
Ustawę o ochronie p. pożarowej uchwalono 24.08.1991r. celem powstania ustawy była
realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
a. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia
b. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia
c. prowadzenie działań ratowniczych tj. każdą czynność podjętą w celu ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru,
wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
Pytanie:
18. W którym roku uchwalono ustawę o ochronie przeciwpożarowej?
a. 24.05.1991 r.
b. 24.08.1991 r.
c. 24.08.2000 r.
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Pytanie:
19. Zgodnie z ustawą o PSP w korpusie aspiranckim nie znajdziemy stopnia:
a. aspirant
b. mł. aspirant
c. st. aspirant sztabowy
17
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Historia pożarnictwa
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Twórcą założeń podstaw nowożytnego pożarnictwa polskiego był Andrzej Frycz Modrzewski.
W swoim pomnikowym dziele „O poprawie Rzeczypospolitej” wydanym w Polsce w całości
po jego śmierci w 1577r, oprócz wielu postulatów dotyczących naprawy ustroju
Rzeczpospolitej sporo uwagi poświęcił obronie przed pożarami w dwóch rozdziałach :
„ O urzędnikach nad budowlami” oraz „O unikaniu i gaszeniu pożarów”. Wskazał w nich
praktyczne środki walki z żywiołem i zapobieganiu ich klęskom . Pierwszy też w naszym kraju
nakreślił plan organizacji straży pożarnej. W celu zapobiegania pożarom proponował
ustanowić dozorców domów i nadzór nad budownictwem. Obowiązkiem dozorców winno być
przestrzeganie, aby pożary nie wybuchały i nie szerzyły się swobodnie. Ponadto mieli oni też
sprawować nadzór nad strażą, której obowiązkiem byłoby ostrzeganie mieszkańców przed
niebezpieczeństwem pożaru. Sporo uwagi A.F. Modrzewski poświęcił zachowaniu się na
wypadek wybuchu pożaru. Wystąpił także z propozycją nałożenia na obywateli powszechnego
uczestnictwa w gaszeniu pożarów, a uchylających się od tego obowiązku surowo karać.
Dla uniknięcia nagminnego w przypadku pożaru chaosu, nieporządku i zamieszania
przedstawił szczegółowe propozycje zorganizowania straży ogniowej. Według jego projektu
wszyscy mieszkańcy i ich domy miały być spisane. Mieszkańcy zaś podzieleni na odpowiednią
do wielkości miasta i jego potrzeb liczbę oddziałów. Na ich czele powinni stać naczelnicy
wybierani corocznie. Zwierzchność nad całą strażą, w tym także nad naczelnikami miała
sprawować rada miejska. Każdy wybrany obywatel na naczelnika oddziału straży powinien
złożyć przysięgę, że obowiązki swe będzie wykonywał pilnie i wszystkimi siłami bronił miasta
przed pożarami.
Pytanie:
1. Kto był twórcą założeń podstaw nowożytnego pożarnictwa w Polsce.
a. Andrzej Frycz Modrzewski
b. Mikołaj Rej
c. Hugo Kołłątaj
Próby zorganizowania walki człowieka z ogniem podejmowane były w miastach polskich już
w XIV w. Uchwała rady miejskiej Krakowa z 1374 r. zawierała przepisy o zachowaniu się
mieszkańców w czasie pożaru, wyznaczając każdemu odpowiednie czynności ratownicze.
Przewidywano również kary za niestosowanie się do tych przepisów lub lekceważenie ich.
Karząc surowo winnych, wynagradzano jednocześnie tych, którzy jako pierwsi spieszyli
na ratunek lub odznaczali się przy gaszeniu pożaru.
Pytanie:
2. Czego dotyczyła uchwała Rady Miejskiej Krakowa z 1374 r. – tzw. porządki
ogniowe.
a. dotyczyła powszechnego obowiązku ratowania dobytku przed pożarami
b. budowy strażnicy
c. opracowania tzw. sieci wodnej w mieście
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Wiesław Leśniakiewicz (ur. 15 marca 1959 w Jordanowie) – polski strażak, generał
brygadier, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i szef Obrony Cywilnej Kraju.
W 1978 został podchorążym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 1982 mianowany
na pierwszy stopień oficerski, w tym samym roku uzyskał też tytuł zawodowy inżyniera
pożarnictwa. Od 1985 do 1986 był zastępcą komendanta Komendy Rejonowej Straży
Pożarnych w Nowym Targu, później przez sześć lat komendantem tej jednostki. W latach
1992–1997 pełnił funkcję komendanta rejonowego PSP w Nowym Targu, następnie do 2003
komendanta krakowskiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. W 2003 powołany
na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a dwa lata później
na zastępcę Komendanta Głównego PSP i zastępcę szefa Obrony Cywilnej Kraju.
W 2008 został Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i szefem OCK.
11 sierpnia 2010 prezydent Bronisław Komorowski awansował go na stopień generała
brygadiera.
Pytanie:
3. Podaj imię i nazwisko oraz stopień służbowy obecnego Komendanta Głównego PSP:
a. gen.brygadier Wiesław Leśniakiewicz
b. nadbryg. Kazimierz Krzowski
c. nadbryg. Zbigniew Meres
Działalność straży pożarnych w czasie hitlerowskiej okupacji prowadzona była w trudnych
i bardzo skomplikowanych warunkach. Polecenia i zadania ustalone przez okupanta dla
polskich straży pożarnych nie odpowiadały interesom i dążeniom zniewolonego
społeczeństwa polskiego. Tym trudniejsza była sytuacja strażaków i działaczy pożarniczych
skupionych w jednostkach straży pożarnych. Jednak pod pozorem wykonywania zadań
narzuconych przez okupanta realizowali oni wytyczony cel podstawowy – służbę i działalność
dla społeczeństwa i czynne włączenie się do walki o wyzwolenie ojczyzny. Zadania powyższe
polskie pożarnictwo realizowało również w tajnej organizacji podziemnej Strażacki Ruch
Oporu „Skała". Jej organizatorami byli oficerowie o długoletnim stażu, cieszący się
szacunkiem i zaufaniem. Na jej czele stanął płk poż. Jerzy Lgocki – Kierownik Techniczny
Pożarnictwa. Wykorzystując istniejącą organizację i stan ochrony przeciwpożarowej
w Generalnej Guberni, organizacja rozwinęła ożywioną działalność ściśle współpracując
ze Związkiem Walki Zbrojnej, a następnie Armią Krajową. W ramach działalności
konspiracyjnej między innymi powiększono stany osobowe straży, zatrudniając młodzież
zagrożoną wywózką do Rzeszy, prowadzono szkolenie wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze
i pożary sabotażowe. Polscy strażacy w czasie okupacji hitlerowskiej zdali egzamin
z patriotyzmu i obywatelskiej dojrzałości, a historia i ojczyzna wystawiły im najwyższą ocenę.
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Pytanie:
4. Jaką nazwę nosił strażacki ruch oporu podczas II wojny światowej.
a. Granit
b. Bazalt
c. Skała
Militia Vigilum to formacja wojskowa w starożytnym Rzymie, wyspecjalizowana w gaszeniu
pożarów, najstarsza (znana obecnie) straż pożarna w historii. Członek oddziału to
Wigil(Vigil).Zorganizował go w 6 roku n.e. cesarz Oktawian August jako straż nocną
i pożarną. Korpus ten uważany był za część składową stałej armii, a służący w nim oficerowie
byli awansowani do legionów rzymskich. Nowożytna włoska straż pożarna uważana jest
za kontynuatora tej tradycji, stąd też jej nazwa Vigili del Fuoco. Całość omawianego korpusu,
dowodzona przez Głównego Komendanta (praefectus vigilum) (który musiał być ekwitą),
podzielona była na siedem kohort, którymi dowodzili trybuni. Każda kohorta liczyła ok. 1000
ludzi i podzielona była na siedem centurii (secin). Wigilowie rekrutowali się spośród
wyzwoleńców. Specyfiką tych oddziałów był fakt przydzielenia po 4 lekarzy do każdej
z kohort. Kohorty były większe niż w innych oddziałach armii rzymskiej, a wynikało
to prawdopodobnie ze specyficznej służby, w której nie trudno było o wypadek. Wigilowie
rozlokowani byli w siedmiu koszarach na terenie Rzymu, podzielonego na 14 dzielnic.
W każdej dzielnicy znajdował się ponadto posterunek (excubitorium), w którym Vigiles pełnili
służbę. Należy przypuszczać, że każda z kohort obsadzała po dwa posterunki. Podobne
oddziały powstały, w późniejszym okresie, również w kilku innych miastach Cesarstwa
Rzymskiego, m.in. w Rawennie, Nimes (Nemausus) i Lyonie (Lugdunum).
Pytanie:
5. Jaką nazwę nosił najstarszy oddział wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów, oraz
podaj kto był założycielem tej organizacji.
Odp.: Vigiles , cesarz Oktawian August 6 r.n.e
Franciszek Bieliński zasłynął tym, iż umiał dbać o porządek w stolicy i surowo egzekwował
swe uprawnienia sądownicze przy osobie króla Augusta II, bezwzględnie zwalczając
przestępstwa i naruszanie spokoju rezydencji królewskiej. Kierował pracami nad rozbudową
i uporządkowaniem Warszawy. Od 1742 stał na czele Komisji Brukowej. Do 1762
wybrukowano dzięki jej staraniom większość najważniejszych ulic w mieście. W 1757 założył
koło Warszawy jurydykę Bielino (dawny Rynek w Bielinie to obecnie położony w centrum
stolicy plac J. H. Dąbrowskiego). Warszawską pamiątką po marszałku jest Marszałkowska,
nazywana tak od 1770 roku na cześć Bielińskiego, od urzędu jaki piastował.
5 lutego 1752 wydał w Otwocku dokument dla Ostrowa (Wielkopolskiego), który uznaje się
powszechnie za powołujący pierwszą w Polsce zawodową straż pożarną.
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W latach 50. XVIII wieku opowiedział się po stronie szlachty w jej sporze z Kościołem. M. in.
dzięki niemu szlachta czerska i liwska wywalczyła sobie zniesienie zależności od sądów
kościelnych w sprawach majątkowych, z czego później skorzystali także szlachcice z innych
województw. Początkowo zwolennik "Familii" Czartoryskich, później stronnictwa
hetmańskiego.
Pytanie:
6. Podaj imię i nazwisko założyciela pierwszej zawodowej Straży Pożarnej.
a. Franciszek Bieliński (marszałek wielki koronny)
b. Kazimierz Czartoryski – podskarbi wielki litewski, podkanclerz wielki litewski
c. Stanisław August Poniatowski – król Polski
Międzynarodowy Dzień Strażaka, ang. International Firefighters' Day (skrót IFFD) –
międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele
katolickim Świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako
święto państwowe.
Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie
zmarłych pięciu kolegów-strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry'ego i Chrisa) 2 grudnia
1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, jak robią to
strażacy na całym świecie.
Jako wyraz szacunku dla poległych strażaków i wsparcie dla ich rodzin, Country Fire
Authority [CFA] (Straż Pożarna w stanie Viktoria, Melbourne, w Australii), składająca się
w głównej mierze z wolontariuszy) i Victorian community (Wspólnota, społeczność
st. Wiktoria) przyjęła sobie za symbol czerwono-niebieską wstążką. Kiedy po raz pierwszy
informacja ta trafiła do społeczności internetowej odzew był natychmiastowy od załóg
strażackich z USA, które przyjęły noszenie symbolu nie tylko w tym dniu.
Taki odzew zza oceanu oraz listy napływające z różnych stron świata po tragedii, skłoniły
właśnie JJ Edmondsona, aby z nadejściem 1999 roku CFA, organizacja uznana na arenie
międzynarodowej, stała się symbolem poparcia i szacunku dla wszystkich strażaków świata i
dniem, w którym można byłoby wspólnie promować i koordynować obchody.
Po konsultacji, poprzez Wspólnotę z krajowymi i międzynarodowymi strażakami, ustalono
termin na dzień wspominania św. Floriana w Kościele katolickim, patrona wszystkich
strażaków. Florian, będący żołnierzem, był dowódcą jednego z urządzeń gaśniczych,
wchodzących w skład Imperium Rzymskiego.

Pytanie:
7. Podaj datę obchodów Międzynarodowego dnia Strażaka.
a. 6 czerwca
b. 4 maja
c. 3 maja
22

Materiał pomocniczy OTWP - KP PSP w Chrzanowie
Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich datuje się od lat
siedemdziesiątych XIX w. Straże pożarne powstawały i rozwijały się jednak nierównomiernie.
Wynikało to z odmiennych warunków politycznych, w jakich żyło społeczeństwo polskie
w poszczególnych zaborach. Mimo wielorakich trudności straże pożarne mogły poszczycić się
wieloma osiągnięciami w zakresie prewencji pożarowej.
Jednocześnie straże pożarne spełniały w swych środowiskach wiele innych niezwykle ważnych
funkcji pozapożarniczych. Organizowały amatorskie zespoły teatralne, chóry i orkiestry,
urządzały obchody rocznic narodowych, odgrywały wielką rolę w rozwoju życia społecznokulturalnego, zwłaszcza środowisk małomiasteczkowych i wiejskich. W okresie zaborów
kultywowały język polski i obyczaje polskie, wnosiły duży wkład w kształtowanie i rozwój
świadomości politycznej i narodowej społeczeństwa polskiego.
Pierwszy projekt utworzenia w kraju szkoły pożarniczej, która kształciłaby przyszłych
kierowników i instruktorów straży, pojawił się w roku 1921 na pierwszym ogólnopolskim
zjeździe delegatów straży pożarnych, jednakże warunki jego realizacji powstały dopiero
w drugiej połowie lat trzydziestych. Do tego czasu prowadzone były kursy instruktorskie
z inicjatywy komendanta straży ogniowej miasta Warszawy a od 1921 r. z inicjatywy Związku
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Rozwój motoryzacji i konieczność przeszkolenia do zadań obrony przeciwlotniczej Korpusu
Technicznego wymusiła rozszerzenia programów kursów szkoleniowych a także zwiększyła
ich liczbę i podwyższyła poziom. Członkowie Korpusu Technicznego stanowili siłę
motoryczną rozwoju zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Dbano przy tym nie tylko
o zawodowe wykształcenie, ale także o wysoki poziom moralny. Wprowadzono zasadę ścisłej
selekcji kandydatów na kursy instruktorskie tak pod względem właściwej postawy moralnej
jak i przygotowania zawodowego. Działalność taką prowadzono przez cały okres
dwudziestolecia międzywojennego. Rozwój szkolnictwa pożarniczego od systemu
kilkumiesięcznych kursów, poprzez 3-letnią szkołę pomaturalną do 5-letnich magisterskich
studiów pożarniczych jest wyznacznikiem zmian zachodzących w ochronie przeciwpożarowej
w Polsce i wzrostu wymagań stawianych przed oficerską kadrą pożarniczą.
Pytanie:
8. Podaj rok utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
a. 1980 r.
b. 1982 r.
c. 1981 r.
W kwietniu 1992 r. podczas IX Zjazdu Krajowego przyjęto nazwę Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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X Zjazd Krajowy Związku w czerwcu 1997 r. przyjął program działania na przełom
tysiąclecia - lata 1997 - 2002, a Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w październiku 1999 r. przyjął
statut dostosowujący strukturę Związku do nowego podziału administracyjnego kraju.
Pytanie:
9. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
a. 1956 r.
b. 1992 r.
c. 1965 r.

Komendanci Główni Państwowej Straży Pożarnej:
1) generał brygadier Feliks DELA - od 25 lutego 1992 r. do 3 stycznia 1997 r.
2) nadbryg. Ryszard KORZENIEWSKI - od 3 stycznia 1997 r. do 27 września 1997 r.
3) pełniący obowiązki nadbryg. Ignacy ŚCIBIOREK-28 września 1997 r. do 10 grudnia
1997 r.
4) generał brygadier Zbigniew MERES - od 10 grudnia 1997 r. do 30 maja 2002 r.
5) generał brygadier Teofil JANKOWSKI - od 30 maja 2002 r. do 31 maja 2005 r.
6) nadbryg. Piotr BUK - od 1 czerwca 2005 r. do 3 listopada 2005 r.
7) nadbryg. Kazimierz KRZOWSKI - od 3 listopada 2005 r. do 11 stycznia 2007 r.
8) st. bryg. dr inż. Witold SKOMRA - od 12 stycznia 2007 r. do 26 kwietnia 2007 r.
9) bryg. Marek KUBIAK - od 27 kwietnia 2007 r. do 2 stycznia 2008 r.
10) gen. brygadier Wiesław LEŚNIAKIEWICZ - od 3 stycznia 2008 r.
Pytanie:
10. Kto był pierwszym Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej?
Odpowiedź: gen.bryg. Feliks Dela

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż
Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona
życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne.
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Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie
jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze,
tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych
miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych
zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń,
również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są
niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz
dokonania uproszczeń w procedurach działania.
Pytanie:
11. W którym roku rozpoczął funkcjonowanie Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy?
a. 1997 r.
b. 1992 r.
c. 1995 r.
W ostatnim 15-leciu prawie czterokrotnie zwiększyła się liczba interwencji jednostek ochrony
przeciwpożarowej:
2 - krotnie wzrosła liczba pożarów,
8,5 - krotnie wzrosła liczba zdarzeń określanych mianem miejscowych zagrożeń.
W 2001 roku po raz pierwszy w historii powojennej ochrony przeciwpożarowej strażacy
częściej likwidowali skutki miejscowych zagrożeń niż gasili pożary. To wynik stałej
wieloletniej tendencji wzrostu liczby awarii, wypadków i katastrof. W 2006 roku pożary
stanowiły tylko 37,3% wszystkich interwencji strażaków.
Pytanie:
12. W którym roku po raz pierwszy w historii powojennej ochrony przeciwpożarowej
strażacy częściej likwidowali skutki miejscowych zagrożeń niż gasili pożary?
a. 1997 r.
b. 2010 r.
c. 2001 r.

Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, ustanowionym 11 października 1993 r.,
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju nagradza osoby
za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie ochrony
przeciwpożarowej oraz za szczególne wyróżnienie się podczas akcji ratowniczych.
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Pytanie:
13. W którym roku ustanowiono Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, którym
Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju
nagradza osoby za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej
w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz za szczególne wyróżnienie się podczas
akcji ratowniczych.
a. 1971 r.
b. 1991 r.
c. 1993 r.

W grudniu 1997 r. komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnych został nadbrygadier
Zbigniew Meres (stopień ten nadano mu 25 sierpnia 1997 r.). W maju 2000 r. został
awansowany na stopień generała brygadiera. Urzeczywistniał on wizję nowoczesnej ochrony
przeciwpożarowej, kontynuował jej budowę, uwspółcześniał formy i metody pracy,
intensyfikował sprawność działania. W marcu 2000 r. komendant główny PSP został również
szefem Obrony Cywilnej Kraju. Decyzja ta stworzyła dobre warunki integracji zadań w
obrębie działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na szczeblu urzędów
centralnych integracja stała się faktem. Został rozszerzony zakres działania Komendy
Głównej PSP, w ramach której funkcjonuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i
Ochrony Ludności. Zmiana ta przyczyniła się do usprawnienia zarządzania w sytuacjach
kryzysowych, umożliwiła dostarczanie wszechstronnej informacji komendantowi głównemu
PSP, szefowi Obrony Cywilnej Kraju, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz
premierowi. Prowadzone są prace nad uruchomieniem krajowego systemu ratowniczego,
obejmującego wszystkie podmioty przygotowane do likwidacji zagrożeń, w którym w czytelny
sposób zostaną określone kompetencje i możliwości każdego podmiotu.
Pytanie:
14. W którym roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej objął jednocześnie
stanowisko Szefa Obrony Cywilnej Kraju?
a. 1992 r.
b. 1999 r.
c. 2000 r.

Generał brygadier - to najwyższy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej.
Odpowiednik wojskowego stopnia generała dywizji oraz Generalnego inspektora Policji.
Odpowiedniki stopnia Generała Brygadiera: stopnie wojskowe: generał dywizji, generał
broni i generał, stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej: wiceadmirał, admirał floty i
admirał, Straż Graniczna: generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży
Granicznej), Biuro Ochrony Rządu: generał dywizji, Policja: Generalny inspektor Policji
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Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu: brak odpowiednika, Służba
Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego: brak odpowiednika.
Pytanie:
15. Który stopień pożarniczy jest obecnie najwyższym w Państwowej Straży Pożarnej?
a. generał brygadier
b. nadbrygadier
c. starszy brygadier
Pożar lasu w nadleśnictwie Rudy Raciborskie - jeden z największych pożarów jaki miał
miejsce w Polsce po II Wojnie Światowej. Rozpoczął się 26 sierpnia 1992 około godziny 13.50
i chwilę później został zauważony w oddziale 109 (przy torach kolejowych łączących Racibórz
z Kędzierzynem– Koźlem) Leśnictwa Kiczowa, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, w pobliżu
miejscowości Solarnia.
Najprawdopodobniej spowodowała go iskra spod kół hamującego pociągu. Pożar udało się
ugasić dopiero cztery dni później, a jego dogaszanie trwało do 12 września. Dużą rolę
podczas gaszenia odegrało masowe (pierwsze i jak dotychczas jedyne) użycie 22 samolotów
PZL M18 Dromader zrzucających "bomby wodne" na czoło pożaru. Zniszczenia na terenie
nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn-Koźle miały cechy klęski ekologicznej.
Żywioł pochłonął trzy ofiary wśród ludzi – dwie z nich to strażacy: aspirant Andrzej Kaczyna
z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Raciborzu, awansowany pośmiertnie do stopnia
młodszego kapitana i druh Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica, trzecią był człowiek, który
zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na terenie akcji. 50 osób odwieziono do
szpitala, a lekko poszkodowanych – którym pomocy udzielono na miejscu – było ok. 2000.
Spłonęło 15 wozów gaśniczych i 26 motopomp. Rozgrzany popiół pogorzeliska zniszczył 70
km węży strażackich. Spłonęło łącznie 10 tys. ha lasów. Od kilku lat w miejsce pożaru
przyjeżdżają wycieczki z kraju i z zagranicy, by zobaczyć, jak odradza się zniszczony las.
Wieża przeciwpożarowa to jedna z atrakcji turystycznych. Stworzono system specjalnych
zabezpieczeń, by już więcej nie powtórzyła się tragedia z 1992 roku.
Od czternastu lat w sierpniu odbywa się w Raciborzu dwudniowy "Memoriał imienia
młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego" – pierwotnie wyścig
kolarski, obecnie zawody zapaśnicze o charakterze międzynarodowym połączone ze sportowymi
imprezami masowymi, dwudniowym festynem i koncertami gwiazd dla upamiętnienia
strażaków poległych w walce z żywiołem.
Pytanie:
16. W którym roku miał miejsce jeden z największych pożarów w Polsce po II Wojnie
Światowej w Kuźni Raciborskiej?
a. 1991 r.
b. 1992 r.
c. 1997 r.
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Taktyka pożarnicza
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Teren pożaru to obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzeniania się pożar, na którym także
znajdują się materiały, obiekty pośrednio lub bezpośrednio zagrożone przez płomienie
i promieniowanie cieplne.
Teren akcji ratowniczej – to obszar obejmujący teren pożaru oraz teren związany
z prowadzonymi działaniami ratowniczymi / miejsca koncentracji obwodów operacyjnych,
stanowiska poboru wody gaśniczej, miejsca ułożenia linii wężowych, punkty medyczne,
żywieniowe itp./.
Teren działań gaśniczych – to obszar na którym rozwija się swobodnie zjawisko pożaru
i obejmuje teren związany z prowadzonymi działaniami ratowniczymi.

Pytania kontrolne:
1. Czy zastęp pożarniczy to?
a. zespół ratowników, od 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
b. pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd
przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
c. pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
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2. Pożar średni to pożar:
a. w wyniku, którego spaleniu uległy części obiektu o kubaturze 420 m3
b. instalacji technologicznej, przy którym podano 17 prądów gaśniczych
c. w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
3. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
a. działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości
prowadzenia akcji gaśniczej
b. ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności
gaśniczych
c. wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju
pożaru
4. Rota to:
a. dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub
specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub
zabezpieczające,
b. każdy dwuosobowy zespół ratowników,
c. kierowca i ratownik
5. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań
ratowniczych to:
a. kierowanie taktyczne
b. kierowanie strategiczne
c. kierowanie interwencyjne

6. Zasięg taktyczny jest to:
a. odległość, na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
b. maksymalna odległość, na jaką można podać środek gaśniczy z określonego
urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
c. maksymalna odległość, na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni
objętej pożarem.
d. część obwodu pożaru, na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
7. Wskaż prawną definicja pożaru:
a. niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym,
rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany powodujące zagrożenie dla
zdrowia i życia, charakteryzujący się emisją energii cieplnej, której towarzyszy
wydzielanie dymu i płomieni
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b. każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące zagrożenie
zdrowia i życia, której towarzyszy wydzielanie dymu i płomieni.
c. wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie zdrowia i życia,
charakteryzujący się emisją energii cieplnej, której towarzyszy wydzielanie dymu
i płomieni.

8. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji, do której na miejsce akcji przybyły
jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
a. rota I i dowódca zastępu
b. przodownik roty I i dowódca,
c. przodownik roty II i dowódca,

9. Przypisz do rysunków odpowiednie definicje

A - natarcie oskrzydlające dwustronne lub jednostronne podejmowane jest gdy istnieją
trudności w zajęciu stanowisk gaśniczych na froncie pożaru. Podstawowym zadaniem
stanowisk gaśniczych jest zawężanie czoła pożaru. Odp.: b
B - natarcie okrążające – najbardziej skuteczna forma działań bojowych polegająca na
prowadzeniu działań gaśniczych na obwodzie pożaru. Wymaga zaangażowania znacznej
ilości sił i środków Odp.: c
C - natarcie frontalne - czołowe - mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
pożaru na jego froncie. Siły i środki zaangażowane w natarciu frontowym nie mogą być
przegrupowywane i kierowane do innych zadań przed osiągnięciem wyraźnych efektów
gaśniczych. Odp.: a
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Taktyka ratownicza
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Działania ratowników podczas katastrofy budowlanej
1. Miejsce katastrofy budowlanej trzeba odgrodzić w takim promieniu, aby osoby postronne
nie utrudniały akcji i nie poniosły obrażeń na skutek spadających szczątków. Natychmiast
po przybyciu na miejsce katastrofy budowlanej dowódca tej akcji musi przeprowadzić
rozpoznanie, a w nim:
 ocenić rozmiar katastrofy i stan elementów budowli,
 stwierdzić czy katastrofie uczestniczyli ludzie a jeżeli tak to gdzie się znajdują i czy są
ofiary śmiertelne lub ranni,
 w miarę możliwości ustalić liczbę osób mogących się znajdować w budynku.
Zasięgnąć informacji u mieszkańców lub świadków zdarzenia. W razie wątpliwości
prace poszukiwawcze należy prowadzić dopóty, dopóki nie ustali się, że nikt nie
pozostaje pod gruzami.
 upewnić się, czy w skutek uszkodzenia przewodów gazowych, elektrycznych,
wodociągowych lub ciepłowniczych nie ma dalszych zagrożeń dla poszkodowanych
i ratowników (np. wybuchy gazu, porażenia prądem),
2. W zależności od sytuacji i rozmiarów katastrofy, jeżeli przypuszcza się, że wśród ofiar są
ludzie zasypani, należy bezzwłocznie zażądać dodatkowych ekip ratunkowych, policji,
pogotowia ratunkowego, służb komunalnych, wyznaczonych ekip technicznych ze sprzętem
specjalistycznym przewidzianym w planie działań ratowniczych, a także dodatkowych sił i
środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz specjalisty ds. ratownictwa.
3. Przeprowadzić ewakuację ludzi z zagrożonych miejsc, którzy nie zostali uwięzieni w
gruzach lecz są ranni.
4. Usunąć ofiary śmiertelne znajdujące się na zewnątrz gruzowiska.
5. Ekipy ratownicze powinny być jak najmniejsze, aby w razie niebezpieczeństwa ludzie ci
mogli się łatwiej wycofać. Prace ich trzeba asekurować rozstawiając posterunki; ludzie ci
nasłuchują i obserwują czy nie pojawiają się nowe oznaki niebezpieczeństwa.
6. W szczególnie niebezpiecznej sytuacji należy ograniczyć się do doraźnego wzmocnienia i
podparcia części zwalonego budynku, mając na względzie przede wszystkim
bezpieczeństwo ekip.
7. Gdy akcję przeprowadza się w nocy , miejsce katastrofy musi być dobrze oświetlone.
8. Po zakończeniu prac umocnieniowych trzeba przedsięwziąć środki, aby uniemożliwić
wchodzenie na wzmocnione części budynku i ich uszkodzenie.
9. Elementy grożące runięciem należy prowizorycznie zabezpieczyć, unikając przy tym
wstrząsów. Stemplowanie musi być tak wykonane, aby nie utrudniało w miarę możliwości
akcji ratowniczej.
10. Akcję ratowniczą rozpocząć od pomieszczeń, w których poszkodowani zagrożeni są
brakiem powietrza, ulatniającym się gazem, zalaniem wodą i zapewnić im pomoc
medyczną.
11. Jeżeli do ratowania rannych lub zasypanych trzeba przystąpić w warunkach stałego
niebezpieczeństwa, należy wystawić posterunki, które obserwowałyby grożące runięciem
elementy konstrukcji budowlanych.
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12. Użycie sprzętu ciężkiego w celu usunięcia szczątków i gruzu w momencie dotarcia do
zasypanych należy ograniczyć, gdyż ofiary mogły by doznać obrażeń.
13. Przy usuwaniu zawalonych stropów w pierwszej kolejności usunąć gruz znajdujący się
pomiędzy tymi elementami, a dopiero potem elementy stropu i belki nośne.
14. W razie odnalezienia miejsc zasypanych osób trzeba je wydobyć spod gruzu i natychmiast
udzielić im pierwszej pomocy przedlekarskiej.
15. Podczas wydobywania ludzi spod gruzu w pierwszej kolejności uwolnić głowę i piersi, po
czym jak najszybciej oczyścić wyratowanemu twarz (usta, nozdrza).
16. Kierujący akcją ratowniczą powinien jak najszybciej ocenić przyczynę katastrofy
budowlanej i stopień dalszego zagrożenia.
17. Jeżeli niezbędne jest podnoszenie zawalonych elementów konstrukcji w celu uwolnienia
ludzi, a nie ma pewności, czy ich podniesienie nie spowoduje dalszego zawalenia się
budynku, należy skorzystać z pomocy specjalisty ds. ratownictwa budowlanego.
18. Ustalić ilość i rodzaj potrzebnego materiału i sprzętu, określić liczebność sił.
19. Akcję ratowniczą zakończyć z chwilą wydobycia z gruzów ostatniego poszkodowanego
oraz upewnienia się, że stan techniczny obiektu nie stwarza dalszego zagrożenia.
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Pytanie:
1. Sprzęt do lokalizacji zasypanych ludzi to?
a. kamera termowizyjna
b. poduszki ciśnieniowe
c. detektor wielogazowy
Rodzaje zagruzowań
Można wyróżnić następujące rodzaje zagruzowań:
1. Stok (zawał pochyły) – powstaje przy zniszczeniu jednej z podpór stropu w stosunku
do drugiej lub po obsunięciu się jednej z podpór. W tym przypadku stropy układają się
skośnie i są przeplatane gruzem ze ścian działowych i nośnych. Ten typ zawału najczęściej
występuje w zniszczonych wielokondygnacyjnych budynkach murowanych o stropach
żelbetowych prefabrykowanych, gęstożebrowych lub drewnianych.
2. Zawał płaski (uwarstwienie) – występuje przy całkowitym zniszczeniu ścian nośnych oraz
działowych w budynkach murowanych i w budynkach wznoszonych metodą przemysłową
o poprzecznym układzie ścian nośnych i mocnej konstrukcji stropów. Cechą
charakterystyczną tego typu zawału jest ułożenie się stropów jeden na drugim,
przeplatane są one gruzem powstałym ze zniszczenia ścian nośnych i działowych
w przypadku budynków murowanych.
3. Pomieszczenie wypełnione – powstają w przypadku złamania lub wgniecenia stropów
niższych kondygnacji przez spadający gruz i elementy konstrukcyjne zniszczonych
kondygnacji położonych wyżej. Proces zagruzowania może przebiegać w dwóch
wariantach, to znaczy może wystąpić całkowite lub częściowe wypełnienie pomieszczenia.
Ten ostatni typ ma miejsce wtedy, gdy elementy konstrukcyjne spadając opierają się
częściowo o ściany tworząc jakby stok wewnętrzny. W niektórych przypadkach,
szczególnie w budynkach murowanych stropy łamią się w środku rozpiętości w kształcie
litery V. Ten typ zagruzowania stwarza pewne możliwości przeżycia ludzi ze względu na
wytworzenie się pustych przestrzeni w strefie przyściennej. W przypadku pełnego
wypełnienia pomieszczenia prawdopodobieństwo znalezienia ludzi żywych jest bardzo
małe.
4. Pomieszczenie zasypane – ten rodzaj zagruzowania występuje w przypadku gdy gruz
i elementy konstrukcyjne budowli ułożą się na stropie kondygnacji niższej lub piwnicy.
Powstaje ono w różnych rodzajach konstrukcji, ale najczęściej w przypadkach, gdy
wcześniej zastosowano specjalne wzmocnienia stropów danej kondygnacji np. ze względu
na zwiększenie obciążeń użytkowych tej kondygnacji. Mogą one także wystąpić
w przypadku budowli specjalnego przeznaczenia typu: schron, ukrycia dla ludności.
5. Ruina brzegowa – powstaje w wyniku zniszczenia części ścian zewnętrznych budynku.
Występuje w budynkach szkieletowych, żelbetowych oraz w konstrukcjach stalowych
i murowanych. W związku ze zniszczeniem części ścian dochodzi do zawalenia się stropów
wspartych na zniszczonych ścianach. W zależności od przyczyny gruz może się układać
w różny sposób na stropach dolnych kondygnacji, tworząc różnego rodzaju zagrożenia.
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Pozostała część budynku w zasadzie zachowuje stateczność. Zazwyczaj uszkodzeniu
ulegają tu piony komunikacyjne i ściany osłonowe.
6. Pomieszczenie uszkodzone – występuje wtedy, gdy zniszczenia nie mają większego
wpływu na stateczność konstrukcji budynku. Wystąpić tu mogą uszkodzenia takich
elementów jak: częściowe ścian, powierzchniowe stropów, klatki schodowej, wyrwanie
stolarki drzwiowej i okiennej. Stan taki może powstać w każdym budynku niezależnie
od rodzaju konstrukcji.
7. Stożek gruzowy (stos rumowiska) – powstaje przy zniszczeniu wolno stojących budynków
zazwyczaj wykonanych w technologii tradycyjnej, może także wystąpić w przypadku
budynków wznoszonych metodami przemysłowymi. W tego typu ruinie można wyodrębnić
kilka rodzajów zagruzowania, tzn. zawał pochyły, pomieszczenie wypełnione, zawał
płaski, co uzależnione jest od rodzaju oraz siły czynnika destrukcyjnego.

Pytanie:
2. Pionowy lub ukośny słup odpowiednio ustawiony, zdolny do przeniesienia obciążeń,
które przeniósł dotychczas element uszkodzony na niżej położone konstrukcje
budynków lub na grunt to:
a. stempel
b. rozpora
c. zastrzał
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Zachowanie się oleju na wodach powierzchniowych
Olej rozlany na powierzchni wody ulega przeobrażeniom fizycznym i chemicznym. Ich
przebieg jest uzależniony od wielu czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne,
temperatura wody, burzliwość jej przepływu i obecność ciał stałych w wodzie.
Patrząc z punktu widzenia ratownictwa ekologicznego najważniejsze są zjawiska, które
wpływają na te właściwości i zachowania oleju i od których za1eży skuteczność
prowadzonych działań technicznych.
Zjawiska to:
-odparowanie,
-rozprzestrzenianie się na powierzchni wody,
-emulgacja,
-biodegradacja,
-porywanie i przetłaczanie.

Odparowanie
Oleje zbudowane są z wielu rodzajów węglowodorów. Lotne składniki olejów zaczynają
odparowywać natychmiast po przedostaniu się oleju do wody. Intensywność tego zjawiska
zależy od składu początkowego oleju, powierzchni plamy olejowej, temperatury wody i
otoczenia. Największy procent składników odparowuje w ciągu pierwszych kilku godzin po
wystąpieniu rozlewu. W naszych warunkach klimatycznych odparowuje przeciętnie od 20 do
40% rozlanego oleju. Po odparowaniu lekkich frakcji pozostały olej ma znacznie większą
lepkość, co znacznie utrudnia usuwanie go z wody. W pewnych przypadkach dojść może
nawet do związanej z tym zmiany ciężaru właściwego i tonięcia oleju, wraz z wszystkimi
niekorzystnymi tego skutkami dla środowiska. Niskie temperatury spowalniają
odparowywanie, burzliwy zaś nurt rzeczny przyspiesza ten proces.
Rozprzestrzenianie się na powierzchni wody.
Olej, który dostał się do wody rozprzestrzenia się po jej powierzchni z prędkością zależną od
swej lepkości oraz warunków zewnętrznych (siła wiatru, prędkość nurtu, wielkość akwenu,
występowanie falowania). Oleje o małych lepkościach rozprzestrzeniają się szybko, oleje o
dużej lepkości mają skłonność do łączenia. się w skupiska bez nadmiernego
rozprzestrzeniania się.
Mechanizm rozprzestrzeniania się oleju na rzekach jest bardziej złożony.
Gdy rzeka jest wąska (do 20-30 m) olej płynie przez pewien czas (kilka do kilkunastu
kilometrów) całą szerokością koryta. Jeśli występuje silny nurt powierzchniowy olej będzie
odrzucany w kierunku brzegu na zakolach rzeki Prędkość czoła rozlewu wynosić będzie ok.
80% prędkości nurtu powierzchniowego.
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W przypadku rzeki szerokiej znacznie silniejsze jest oddziaływanie wiatru, falowania,
lokalnych płycizn i grobli. Olej ma również możliwość rozpływania się pod wpływem sił
grawitacji, szczególnie w obszarach o małym nurcie powierzchniowym. Zanieczyszczenie
całej szerokości rzeki jest przypadkiem rzadkim. Po kilku kilometrach od miejsca rozlewu
oleju płynie już tylko wzdłuż jednego lub obu brzegów. Prędkość przemieszczania się czoła
rozlewu w takich warunkach nie przekracza zwykle 60% prędkości nurtu rzecznego.
W warunkach zimowych olej rozpływa się pod powierzchnią lodu dążąc do zmniejszenia
grubości warstwy. Na rzekach przemieszcza się wraz z nurtem. W kontakcie z lodem przykleja
się do niego (adhezja) co zmniejsza zasięg skażenia.
W miarę topnienia lodu uwalnia się stopniowo, spływając wraz z nurtem rzecznym.
Emulgacja
Olej, który dostał się do środowiska wodnego ulega zmieszaniu z wodą, tworząc w większości
przypadków emulsję olejowo-wodną. Emulsja ta jest w istocie dwuskładnikową stabilną
mieszaniną zawierającą 10-80% wody (średnio w warunkach polskich rzek około 30%).
W praktyce oznacza to, że kierujący akcją oczyszczania akwenu z oleju musi przyjąć, że
wskutek emulgacji ilość zaolejonej mieszaniny do wybrania z wody jest większa o około 30%
od ilości oleju, który dostał się do środowiska. Inną konsekwencją emulgacji oleju jest
problem odolejenia na miejscu działań.
Biodegradacja
Olej w środowisku wodnym ulega biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy. Stopień
biologicznego rozkładu zależy od złożoności jego budowy chemicznej, dostępności pożywek
(np. fosforu, tlenu, azotu) i właściwej temperatury. Przykładowo szybkość biologicznego
rozkładu oleju wynosi 15 g/m3 na rok przy temperaturze 25°C. W krajowych warunkach
klimatycznych można przyjąć, że raczej niezbyt wysokie średnioroczne temperatury wód
powierzchniowych oraz silne ich zanieczyszczenie sprawiają, że rozkład biologiczny jest
bardzo powolny.
Porywanie i przetłaczanie
Oba wymienione zjawiska mają znaczenie dla zrozumienia zachowania się zapór i zbieraczy
oleju. W przypadku porywania, mamy do czynienia ze zjawiskiem przedostania się cząstek
oleju, przemieszczającego się w warstwie powierzchniowej wody pod przeszkodą stałą.
Ucieczka cząstek oleju rozpoczyna się, gdy prędkość nurtu w stosunku do przeszkody stałej
wynosi około 0.5 m/s. Ponieważ większość polskich rzek ma prędkość nurtu zawartą pomiędzy
0.5 i 2.5 .m/s, z problemem tym stykamy się w praktyce bardzo często.
Pytanie:
3. Podstawową metodą usuwania oleju z powierzchni wody jest:
a. zbieranie
b. emulgacja
c. biodegradacja
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Dyspergowanie
Dyspergowanie jest to metoda chemicznego rozproszenia oleju w celu przyspieszenia procesu
jego biologicznego rozkładu. Dyspergenty są środkami zwiększającymi napięcie
powierzchniowe oleju, w wyniku czego jego ciągła warstwa ulega rozbiciu na nieograniczoną
ilość mikrokropel. Dawkowaniu dyspergentów towarzyszyć musi mieszanie oleju z wodą.
Wywołuje ono migrację powstałych cząsteczek w głąb słupa wodnego. Cząstki te
w odróżnieniu od kropel pozbawionych dyspergentu pozostają w zawieszeniu w wodzie przez
długi czas. Złamana zostaje tendencja do wypływania kropel oleju na powierzchnię wody.
Daje to czas na mnożenie się mikroorganizmów odżywiających się węglowodorami
i przetwarzających je na obojętne dla środowiska substancje.
Ale dyspergenty to także zagrożenie toksyczne dla środowiska. W połączeniu z olejem tworzą
substancję bardziej szkodliwą niż sam olej. W Polsce metoda dyspergowania rozlewów
olejowych jest niedozwolona.
Pytanie:
4. Jakim sposobem nie usuniemy oleju z powierzchni wody
a. emulgacja
b. dyspergowanie
c. zbieranie
Ubrania żaroodporne
Ubrania żaroodporne dzielimy na:
ubrania lekkie,
ubrania średnie
ubrania ciężkie
Ubranie lekkie to możemy nazwać ubraniem zbliżeniowym. Strażacy używają go w przypadku
wykonywania czynności ratowniczych bardzo blisko ognia. Ubranie takie składa się z kurtki
i spodni, które wykonane są z tkaniny szklanej metalizowanej, na podszewce bawełnianej
niepalnej. Kurtka zapinana jest kryto na pięć guzików zatrzaskowych. Przy szyi wykończona
jest kołnierzem typu stójka. Spodnie utrzymywane są na szelkach z regulacją. W szwach
bocznych mają rozporki, a w pasie zapięte są na guziki.
Ubranie średnie chroni całą sylwetkę strażaka przed intensywnym promieniowaniem
cieplnym. Przeznaczone jest do stosowania w czasie akcji ratowniczych prowadzonych
przez oddziały straży, do krótkotrwałego wejścia w strefę ognia. Ubranie to jest noszone
z maską i aparatem ze sprężonym powietrzem. Ubranie składa się z bluzy z doszytą osłoną
głowy z hełmem, spodni, ochraniaczy butów i rękawic. Ubiór wykonany jest z trzech warstw:
tkaniny szklanej metalizowanej, wełny impregnowanej ognioodpornie, tkaniny bawełnianej
impregnowanej ognioodpornie i metalizowanej. Do bluzy wszyta jest osłona głowy. Kształt
osłony głowy uwzględnia możliwości dopięcia hełmu do kaptura za pomocą taśmy
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samoprzyczepnej oraz umieszczenia maski tlenowej. W poprzedniej części osłony
na wysokości oczu umieszczone są filtry z niepalnego tworzywa sztucznego z warstwami
odbijającymi promienie cieplne. W tyle bluzy wszyta jest osłona na aparat tlenowy. Dół bluzy
ściągnięty jest gumą. Spodnie nie mają szwów bocznych, a na łukach wzmocnione są
dodatkową tkaniną wełnianą. W dole, w szwach, znajdują się rozporki oraz doszyte
podtrzymywacze pod piętę, które wykonane są z podszewki. Ochraniacze na buty wykonane są
z trzech warstw tkaniny. Spód, boki i pięta dodatkowo obszyte są skórą termoodporną.
Ochraniacze z przodu zapinane są na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapiętą na rzepy,
a u góry ściągnięte gumką.
Z tyłu nad piętą wszyte są paski ściągające, które są zapinane z przodu na bezpieczne klamry.
Rękawice są jednopalcowe, długie, wykonane z dwóch warstw tkaniny. U góry oraz przy
nadgarstku na wewnętrznej stronie dłoni ściągnięte są gumą.
Ubranie typu ciężkiego chroni ratownika przed bardzo dużym promieniowaniem cieplnym
oraz umożliwia przebywanie w pobliżu płomieni przez długi czas. Takie ubranie umożliwia
także wejście
w strefę ognia. Ogólna konstrukcja tego ubrania jest taka sama
jak w przypadku ubrania typu średniego, lecz do wykonania ubrania ciężkiego zostały użyte
inne materiały. Całe ubranie zbudowane
jest z trójwarstwowego układu materiałów trudnopalnych, izolujących, wodoodpornych i o
dobrej odporności mechanicznej.
Układ ten stanowią:
-

tkanina zewnętrzna z przędzy aramidowej, która powlekana jest
folią poliestrową metalizowaną,
- wkład wewnętrzny z włókniny aramidowej,
- podszewka z tkaniny aramidowej, powlekanej folią poliestrową
metalizowane.
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Pytanie:
5. Rysunek powyżej przedstawia ubranie żaroodporne:
a. typu lekkiego
b. typu średniego
c. typu ciężkiego
Dekontaminacja.
Jest to zespół czynności wykonywanych przez służby i jednostki ratownicze na terenie akcji
ratownictwa zarówno chemicznego jak i ekologicznego zmierzający do zneutralizowania
szkodliwego oddziaływania niebezpiecznych substancji na ludzi, zwierzęta i środowisko. Ma
ona na celu przerwanie narażenia organizmu na czynnik szkodliwy, czyli dalszego
wchłaniania trucizny. Jest niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie. Jest
ona bardzo ważna i stanowi jeden z najistotniejszych elementów każdej akcji chemicznej, z
uwagi na bezpieczeństwo skażonych w czasie akcji ratowników oraz osób, które mogą mieć
styczność z tymi ratownikami jak i sprzętem wykorzystywanym w czasie działań. Z punktu
widzenia zakresu wykonywanych prac jak i zasad taktyki, czynności związane z odkażaniem
możemy podzielić na 2 odrębne grupy: czynności dot. dekontaminacji ratowników i sprzętu
oraz czynności związane z dekontaminacją terenu akcji i jego rekultywacją.
Generalna zasada to stwierdzenie kto lub co będzie podlegać dekontaminacji i po zetknięciu
z jaką substancją. Inaczej bowiem przeprowadzać się będzie odkażanie po zetknięciu
z cieczami ropopochodnymi, jak itp. oleje napędowe, a inaczej po zetknięciu z amoniakiem,
chlorem pestycydami, kwasami itp.
Proces dekontaminacji dzielimy na dwa zasadnicze etapy:
- dekontaminację wstępną (zwaną zgrubną)
Realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu działań i najczęściej prowadzona na terenie
akcji ratownictwa chemicznego. Jej główne zadania to:
-odkażenie ratownika w stopniu umożliwiającym bezpieczne zdjęcie ubioru ochronnego;
-zapewnienie poziomu skażenia nie zagrażającego zdrowiu i życiu ratownika;
-zapewnienie aby sprzęt i urządzenia używane w trakcie działań nie powinny być źródłem
dalszego skażenia otoczenia i ludzi stykających się z nim.
W ramach tego typu dekontaminacji stosowane są następujące techniki dekontaminacyjne:
-rozcieńczanie;
-neutralizacja;
-sorpcja.
dekontaminację właściwą.
Realizowaną w jednostkach po zakończeniu działań w specjalnie zaprojektowanych
i wykonanych kabinach, kontenerach. W przypadku długotrwałych akcji ratowniczych może
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być przeprowadzana bezpośrednio na terenie akcji po przywiezieniu w/w kabin
lub kontenerów.

Pytanie:
6. Rys. przedstawia
a. namiot pneumatyczny
b. zbiornik brezentowy pneumatyczny
c. kabinę dekontaminacyjną

Rozpoznanie pożarowe.
DEFINICJA:
Rozpoznanie to zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania
informacji co do warunków zdarzenia.
Przez aktywność rozpoznania rozumiemy podjęcie celowo zorganizowanych działań dla
szczegółowego poznania terenu, warunków pożaru i sytuacji pożarowej przez wszystkich
uczestników akcji. Ciągłość rozpoznania oznacza, że jest ono systematycznie kontynuowane
od momentu rozpoznania wstępnego (lub podjętego bojem) aż do całkowitego ugaszenia
pożaru i wyeliminowania możliwości jego wznowienia.
Rodzaje rozpoznania.
Rozpoznanie wstępne ma dać ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na
podjęcie decyzji dotyczących wyboru głównego kierunku i celu działania, rozmieszczenia sił i
środków stojących w dyspozycji dowodzącego oraz zadysponowania dalszych sil i środków.
Rutynowo rozpoznanie to powinien prowadzić patrol składający się z dowódcy zastępu i
przodownika I roty.
W rozpoznaniu wstępnym ustalamy:
-Co się pali lub rodzaj i charakter zagrożenia
-Czy jest zagrożone życie ludzi lub zwierząt
-Co jest zagrożone bezpośrednio
-Jakie zagrożenia mogą utrudnić prowadzenie akcji
-Ilość i lokalizacja dróg dojścia do ogniska pożaru lub miejsca zdarzenia
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Rozpoznanie szczegółowe pozwalające na dokonanie korekty prowadzonych działań.
Rozpoznanie to prowadzone jest nie tylko przez dowódcę ale i przez wszystkich uczestników
akcji podczas realizowanych czynności ratowniczo-gaśniczych, będąc kontynuacją
rozpoznania wstępnego. Pozwala ono na ocenę skuteczności dotychczasowych poczynań
i umożliwia dowódcy korygowanie postępowania.
Jak widać więc rozpoznanie jest elementem ciągłym akcji interwencyjnej. Prowadzone będzie
podczas realizacji postawionych przed pododdziałami zadań. Zbierane dane muszą
informować dowódcę o wynikach działań i zmianach w sytuacji pożaru (zarówno o jego
ewentualnym nasilaniu czy rozszerzaniu się jak i wygaszaniu) lub przebiegu innego zdarzenia.
Często jednak przybywająca jednostka ratownicza nie ma możliwości ani dość czasu dla
zebrania niezbędnych pełnych informacji. Tak dzieje się np. przy występującym zagrożeniu dla
ludzi, wobec groźby wybuchu czy gwałtownym rozwoju pożaru z widocznym ogniskiem.
Rozpoznanie bojem
W takich okolicznościach rozpoznanie podjęte zostaje podczas rozwijających się działań i nosi
ono nazwę rozpoznania bojem, a polega na równoczesnym rozpoznawaniu zdarzenia
i wykonywaniu działań bojowych (ratowniczych lub gaśniczych). Jest to rozpoznanie wysoce
aktywne, charakterystyczne dla pierwszych przybywających jednostek. Zasób informacji jaki
uzyskujemy jest stosunkowo wąski i musi zostać z czasem uzupełniony w rozpoznaniu
szczegółowym. Zarówno patrole jak i roty rozpoznające pożar bojem (lub bez udziału
dowódcy) mają obowiązek informowania dowódców o wynikach.
Pytanie:
7. Uzyskanie podstawowych informacji o zdarzeniu z jednoczesnym prowadzeniem
działań gaśniczych to ?.
a. rozpoznanie bojem
b. rozpoznanie szczegółowe (właściwe)
c. rozpoznanie wstępne
Pytanie:
8. Co oznacza symbol „X” umieszczony przed numerem rozpoznawczym oznaczeń
ONZ dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.?
a. materiał wybuchowy
b. gasić proszkiem gaśniczym
c. nie gasić wodą
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Pytanie:
9. Wyrzut i wykipienie należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących
pożarom zbiorników:
a. z lekkimi węglowodorami,
b. z alkoholami
c. mieszaninami różnych węglowodorów

WYKIPIENIE CIECZY następuje w wyniku przegrzewania się cieczy w głąb
i gwałtownego wydobywania się z głębi zbiornika nielicznej ilości pęcherzyków pary wodnej
tworzących rodzaj emulsyjnej piany, która rozpala się na powierzchni i przelewa przez
ścianki zbiornika. Wykipienie cieczy następuje przeważnie po upływie 45 minut od chwili
zapalenia się cieczy.
WYRZUT CIECZY ze zbiornika jest zjawiskiem jeszcze bardziej groźniejszym niż
wykipienie. Ilość wyrzuconej cieczy zależy od jej ilości w zbiorniku i średnicy zbiornika.
Wyrzut nie następuje przed upływem około dwóch godzin od momentu zapalenia.
Pytanie:
10. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
a. pojedyncze i wielokondygnacyjne
b. ukryte i otwarte
c. parterowe i piętrowe

Pożary ze względu na miejsce ich powstania dzielimy na :
Zewnętrzne – które dzielimy na : pojedynczy , blokowy , przestrzenny
Wewnętrzne – dzielimy na : ukryte i otwarte
Pożary ukryte – przebiegające w pustych przestrzeniach stropów, ścian budynków albo
wewnątrz urządzeń i aparatur technologicznych. Podczas tych pożarów w obiektach odczuwa
się obecność lotnych substancji spalania , niekiedy pojawiają się smugi dymu .
Pożary otwarte – rozwijają się w przestrzeniach zamkniętych ,ale z widzialnym ogniskiem
pożaru , które niekiedy może być zakłócone przez dym czy też znajdujące się w przestrzeni
zamkniętej przedmioty i urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń .
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Pytanie:
11. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to:

a. Linia główna
b. Linia zasilająca
c. Magistrala wodna

Linia zasilająca – linia ssawna od zbiornika wodnego do nasady ssawnej pompy, lub linia
wężowa od nasady tłocznej pompy do nasady zasilającej zbiornika na innym wozie bojowym,
lub od nasady hydrantu do nasady zasilającej zbiornik na samochodzie lub zbiornik składany.
Może być też linia wężowa od nasady tłocznej pompy do nasady ssawnej drugiej pompy,
lub od nasady tłocznej samochodu do nasady zasilającej zbiornik drugiego samochodu.
Pytanie:
12. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 12 prądów gaśniczych. Jaką
wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia
a. duży
b. zależy, jaka była powierzchnia pożaru
c. średni
bardzo duży –o powierzchni ponad 1001 m2 lub objętości ponad 5001 m3;
o powierzchni ponad 101 ha lub, jeżeli podano ponad 37 prądów gaśniczych.
duży –o powierzchni od 301 do 1000 m2 lub objętości od 1501 do 5000 m3;
o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha lub jeżeli podano 13-36 prądów
gaśniczych.
średni –., o powierzchni od 71 do 300 m2 lub objętości od 351 do 1500 m3;
o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha lub jeżeli podano 5 -12 prądów
gaśniczych.
mały –powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3; o powierzchni nie większej niż
1 ha lub jeżeli podano do 4 prądów gaśniczych
13. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze
a. rozproszone i mgłowe
b. zwarte kropliste.
c. zwarte rozproszone
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Podczas gaszenia woda podawana jest w postaci strumieni wodnych tzw. prądów gaśniczych.
Rozróżniamy ich dwa podstawowe rodzaje: prądy zwarte i rozproszone. Wśród tych drugich
rozróżniamy prądy kropliste i mgłowe. W przypadku techniki gaszenia, pożar piwnicy
traktujemy tak samo jak pożar wewnątrz budynku, zatem za najskuteczniejsze uznaje się
zastosowanie prądów rozproszonych kroplistych lub mgłowych, o ile istnieje taka możliwość.
Prądy rozproszone wywierają większe działanie chłodzące niż prądy zwarte. Mają większą
zdolność odparowywania, nasycając jednocześnie otoczenie pożaru parą wodną. Dzięki
mniejszej wydajności powodują mniejsze szkody. Prądy mgłowe doskonale nadają się do
zwalczania zadymienia dzięki zdolnościom do osadzania i wypierania dymów. Zastosowanie
prądów rozproszonych stwarza możliwość zmniejszenia promieniowania cieplnego.
Rozgorzenie występuje w chwili gdy promieniowanie cieplne od źródła pożaru i palnych
gazów zgromadzonych pod sufitem przekroczy wartość graniczną. Wartość ta wynosi w
przybliżeniu 1000W i występuje w mniej więcej w chwili gdy temperatura osiąga około
600°C. Energia źródła pożaru spowodowała już rozłożenie się odpowiedniej ilości
materiałów palnych i wytworzenie się odpowiednio dużej warstwy palnych gazów
podsufitowych. W takim przypadku większość energii spalania jest przekazywana
wytworzonym gazom, powoduje to kumulowanie się ciepła i zwiększanie temperatury aż do
wartości granicznej. Oznaką zbliżającego się rozgorzenia są tzw. „pełzające języki”, czyli
płomienie na granicy strefy neutralnej. Rozgorzenie może zajść jedynie w przypadku gdy
pomieszczenie posiada odpowiedni poziom wentylacji pozwalającej na dopływ powietrza
bogatego w tlen, który podtrzymuje spalanie.

Zjawisko to w celach ćwiczebnych obserwuje się w specjalnych kontenerach zwanych
komorami rozgorzeniowymi.

Pytanie:
14. Rozgorzenie to :
a. przejście ze spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo
przestrzenne,
b. gwałtowne przejście pożaru z fazy II w fazę III,
c. nasilenie procesów spalania.
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Diament niebezpieczeństwa
SEKTOR 1 – BIAŁY
Puste pole w środku – woda dopuszczalna jako środek gaśniczy

Nie używać wody jako środka gaśniczego

Przy uwolnieniu materiału niebezpieczeństwo promieniowania (materiał radioaktywny)
SEKTOR 2 – ŻÓŁTY
4 – Duże niebezpieczeństwo eksplozji
3 – Niebezpieczeństwo eksplozji pod wpływem działania ciepła lub silnego wstrząśnięcia (np.
przy uderzeniach ). Wydzielić strefę zagrożenia. Gasić tylko zza osłony.
2 – Możliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne podjęcie wzmożonych środków ostrożności.
Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
1 – Przy ogrzaniu materiał niestabilny. Konieczne zachowanie środków ostrożności.
0 – Brak niebezpieczeństwa w normalnych warunkach.
SEKTOR 3 - CZERWONY
4 – Materiał ekstremalnie łatwopalny przy każdej temperaturze.
3 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze.
2 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy ogrzaniu.
1 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy kontakcie z ogniem ( płomieniem ).
0 – Nie występuje niebezpieczeństwo zapalenia w normalnych warunkach.
SEKTOR 4 - NIEBIESKI - ZAGROŻENIE ZDROWIA
4 – Bardzo niebezpieczny, unikać kontaktu z płynem lub parami bez pełnej ochrony. Unikać
obecności w strefie zagrożenia.
3 – Bardzo niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w pełnym ubraniu ochronnym i
aparacie izolującym.
2 – Niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w aparacie ochrony dróg
oddechowych.
1 – Małe niebezpieczeństwo, zalecane maski z wkładami filtrującymi.
0 – Brak zagrożenia.
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Pytanie:
15. Co oznacza w diamencie niebezpieczeństwa jeśli spotkamy Sektor 1 biały bez
oznaczeń:
a. woda dopuszczalna jako środek gaśniczy
b. niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze
c. duże niebezpieczeństwo eksplozji
d. małe niebezpieczeństwo
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Wyposażenie techniczne
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Agregaty prądotwórcze są autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.
Zasadniczo składają się one z prądnicy synchronicznej, która jest napędzana silnikiem
spalinowym.
Agregaty prądotwórcze mają zastosowanie w dwóch dziedzinach:


Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do wytwarzania energii
elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa, światło, ogrzewanie itd.) na tym
obszarze, gdzie nie ma żadnych innych źródeł.



Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są wtedy stosowane, gdy
normalna sieć rozdzielcza jest przerwana i z tego powodu mogą powstać szkody
materialne albo finansowe lub przy przeciążeniach sieci

Prądnica - maszyna elektryczna (dawne nazwy: dynamo-maszyna, dynamo) zamieniająca
energię mechaniczną na energię elektryczną. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w
prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Odbywa się to na skutek
względnego ruchu przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.
Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w
przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego. Zmiana ta może być
spowodowana zmianami pola magnetycznego lub względnym ruchem przewodnika i źródła
pola magnetycznego. Zjawisko to zostało odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka
Michała Faraday
Ze względu na rodzaj wytwarzanego napięcia prądnice dzieli się na:


prądu przemiennego



prądu stałego

Ze względu na budowę i zasadę działania prądnice (generatory) dzieli się na:


generatory synchroniczne



generatory asynchroniczne

Generator synchroniczny - wielofazowa prądnica prądu zmiennego, w której pole
magnetyczne indukuje w uzwojeniu stojana (najczęściej trójfazowym) zwanym twornikiem,
zmienne napięcie elektryczne. Pole magnetyczne wytwarzane jest przez uzwojenie wzbudzenia
zamontowane na wirniku zwanym magneśnicą i zasilane jest prądem stałym.
W konstrukcji gdzie uzwojenie wzbudzenia zamontowanie jest w stojanie, wirnik jest
twornikiem a stojan - magneśnicą. Energia mechaniczna dostarczana do wirnika odbierana
jest z uzwojeń stojana w postaci energii elektrycznej. Generator synchroniczny jest maszyną
odwracalną i może pracować także jako silnik. W niektórych rozwiązaniach maszyn
synchronicznych, szczególnie małej mocy, zamiast uzwojenia wzbudzenia stosuje się magnesy
trwałe.
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Prądnice asynchroniczne, podobnie jak prądnice synchroniczne, składają się z dwóch
zasadniczych elementów: stojana i wirnika. Na wewnętrznym obwodzie stojana umieszczone
są uzwojenia (cewki), w których w wyniku działania zjawiska indukcji elektromagnetycznej
pojawia się siła elektromotoryczna. W zależności od liczby uzwojeń wytwarzany prąd jest
jedno- lub wielofazowy. Wirnik jest rdzeniem magnetycznym na obwodzie którego
przymocowane są uzwojenia, w których płynie prąd wzbudzający pole magnetyczne.
Obracanie się wirnika powoduje wirowanie wytworzonego pola magnetycznego, a jego
zmienność względem uzwojeń stojana indukowanie się napięcia w jego przewodach. Maszyny
asynchroniczne są rzadko stosowane jako prądnice ze względu na trudność w ich sterowaniu.
W maszynach klatkowych polega ona na tym, że jedyny dostęp do maszyny jaki mamy to
napięcie i częstotliwość, nie ma natomiast dostępu do wirnika.
Agregaty prądotwórcze w zależności od sposobu ich mocowania są wytwarzane w dwóch
różnych wykonaniach:


stałe mocowanie agregatów prądotwórczych (stała instalacja);



ruchome agregaty prądotwórcze (ruchoma instalacja).

Ruchome agregaty prądotwórcze dzielimy:


przewoźne



przenośne

Te ostatnie są najczęściej stosowane w ratownictwie.

Agregat przewoźny z masztem oświetleniowym
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Agregat przenośny
Budowa zespołów prądotwórczych









silnik wysokoprężny (diesel) lub benzynowy z rozruchem ręcznym lub elektrycznym
prądnica synchroniczna samowzbudna
metalowa rama wraz z amortyzatorami metalowo-gumowymi
akumulatory z osprzętem (jeżeli występuje)
zbiornik paliwa
przyłącza z gniazdami
tłumik spalin
obudowa wyciszona (jeżeli występuje).

W agregatach przenośnych stosowany jest zwykle silnik benzynowy ze względu na łatwość
jego rozruchu.
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Budowa i zasada działania prądnicy
Głównymi częściami prądnicy są stojan (nieruchoma część związana z obudową) oraz wirnik
(rotor, część wirująca wewnątrz stojana)wprawiany w ruch przez silnik spalinowy. Uzwojenie
cewki umieszczonej w wirniku prądnicy przecina linie sił pola magnetycznego wytwarzanego
przez uzwojenie wzbudzające i dzięki temu indukuje się w nim zmienna siła
elektromotoryczna.
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Zasady eksploatacji agregatów prądotwórczych








przed uruchomieniem agregatu należy dokonać jego uziemienia,
nie wolno uruchamiać agregatu pod obciążeniem,
podczas pracy należy zabezpieczyć urządzenie przed bezpośrednim działaniem słońca
lub opadów atmosferycznych,
eksploatacja poza miejscem zagrożenia wybuchem,
praca w pomieszczeniach zamkniętych wyłącznie wentylowanych,
prawidłowe połączenie z siecią odbiorników,
praca nie przekraczająca mocy i napięcia odbiorników.

Zasady BHP
















nie uruchamiać agregatu w zamkniętych pomieszczeniach,
nie uruchamiać agregatu w przypadku rozlania paliwa,
nie uruchamiać agregatu w środowisku ulatniających się gazów, par farb i
rozcieńczalników,
nie uruchamiać agregatu na terenach leśnych itp. , jeśli nie jest wyposażony w łapacz
iskier,
nie uruchamiać agregatu w stanie mokrym lub zawilgoconym bez zabezpieczeń
przeciwporażeniowych,
przed rozpoczęciem pracy dokonać sprawdzenia stanu technicznego agregatu,
szczególnie osłon i izolacji,
nie dotykać elementów wirujących w czasie pracy silnika,
nie napełniać zbiornika paliwem podczas pracy silnika,
w strefie pracy agregatu powinny przebywać tylko osoby upoważnione,
nie pozostawiać na agregacie żadnych luźnych przedmiotów oraz szmat nasączonych
palnymi substancjami,
nie uruchamiać i nie zatrzymywać agregatu pod obciążeniem,
paliwo do uzupełniania zbiornika agregatu powinno być składowane w pewnej
odległości od pracującego agregatu,
osoba obsługująca agregat powinna wiedzieć jak szybko zatrzymać agregat i jak
używać elementów związanych z regulacją jego pracy,
należy używać odzieży ochronnej,
nie używać ognia otwartego w miejscu składowania kanistrów z paliwem,

Pytania sprawdzające:
1. Co to jest agregat prądotwórczy ?
a) urządzenie do wytwarzania prądów wody
b) urządzenie do badania odporności instalacji
c) urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego
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2. Dzięki jakiemu zjawisku wytwarza się prąd elektryczny w agregacie
prądotwórczym ?
a) tarcie
b) indukcja elektromagnetyczna
c) przewodzenie cieplne

3. Rodzaje napięcia wytwarzanego przez agregaty prądotwórcze to ?
a) przemienne i zmienne
b) przemienne i stałe
c) krokowe

4. Co rozumiesz przez pojęcie agregat prądotwórczy ?
a) urządzenie do zasilania w energie elektryczną wyłącznie sprzętu oświetleniowego
b) urządzenie, które zmienia prąd zmienny na stały
c) samodzielne urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej prądu
przemiennego jednofazowego o napięciu 230V lub trójfazowego o napięciu 400V

5. Podział ze względu na zastosowanie prądnicy (generatora) .
a) synchroniczne i asynchroniczne
b) synchroniczne i zsynchronizowane
c) zsynchronizowane i niezsynchronizowane

6. Jak dzielimy agregaty ze względu na ich transport ?
a) lekkie, średnie i ciężkie
b) przenośne i przewoźne
c) kołowe i saniowe

7. Co jest elementem agregatu prądotwórczego ?
a) pompa
b) silnik
c) prądownica

8. Z czego składa się prądnica ?
a) stojan i wirnik
b) stojak i wirnik
c) podstawa i wirnik

9. Co należy zrobić bezwzględnie przed uruchomieniem agregatu ?
a) podłączyć odbiornik
b) wykonać uziemienie
c) włączyć sprzęgło

10. W agregacie prądotwórczym energię mechaniczną na elektryczną zamienia
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a) prądownik
b) prądnica
c) prądownica

Skokochron-sprzęt ratowniczy umożliwiający ewakuacje ludzi sprawnych fizycznie
z wyższych kondygnacji. Stosowane są jako ostateczna droga ewakuacji, gdy z budynku nie
można się wydostać poprzez klatkę schodową lub schody pożarowe, ani nie jest możliwe
użycie samochodu specjalnego drabiny lub podnośnika.
Podział:
Ze względu na wielkość skokochrony dzielimy na :
- skokochrony duże
- skokochrony małe
Ze względu na konstrukcję skokochrony dzielimy na :
- skokochrony na stelażu pneumatycznym
- skokochrony wypełniane powietrzem w całej objętości

BUDOWA


Skokochron typu „MORATEX DN/M”

Zbudowany jest z dwóch komór powietrznych, wykonanych z tkaniny powlekanej dwustronnie
pastą PCW, w kolorach niebieskim i białym. Wnętrze każdej komory posiada przegrody
wykonane z tkaniny o strukturze siatkowej, które stanowią dodatkowe elementy utrzymujące
właściwy kształt skokochronu. W ścianach bocznych skokochronu znajdują się odpowiednio
skonstruowane i rozmieszczone otwory, o zabezpieczonych klapami wylotach, pozwalające na
utrzymanie stałego poziomu nadciśnienia wewnątrz skokochronu. Doprowadzenie powietrza
do dolnej komory odbywa się poprzez dwa rękawy, o średnicach dostosowanych do wielkości
obudowy wentylatorów osiowych WO-14, napełniających skokochron powietrzem.
Utrzymywanie nadciśnienia w górnej komorze jest możliwe dzięki stałemu przepływowi
powietrza z dolnej, napełnianej komory, przez dwa otwory znajdujące się w górnej jej części.
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Skokochron na stelażu pneumatycznym typu „MORATEX M”.

Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny
gazoszczelnej, gumowanej, który po napełnieniu powietrzem w czasie 30 – 50 sekund tworzy
szkielet prostopadłościanu
stanowiącego ramę nośną dla ścian poduszki i którego celem jest utrzymanie właściwego
kształtu skokochronu. Skokochron w celu szybkiego i łatwego rozstawiania wyposażony jest
we własne źródło zasilania gazem, którym jest butla powietrzna o pojemności 10 dm3 i
ciśnieniu napełnienia 20 MPa. Czas uzyskania gotowości skokochronu wynosi 125 sekund.
Skokochron rozkłada się samoczynnie w ciągu 30 – 50 sekund od otwarcia butli ze sprężonym
powietrzem. Stelaż samoczynnie się podnosi i tworzy prostopadłościan o wymiarach 3,4 x 3,4
x 1,6 m. Równocześnie napełnia się pomieszczenie wewnętrzne powietrzem z otoczenia przez
rozmieszczone w ścianach skokochronu otwory. Po zeskoku spadające ciało napotyka
powierzchnię zeskoku, stelaż pneumatyczny ulega deformacji, ugina się. Objętość wewnętrzna
komór zmniejsza się, a zagęszczone powietrze wydobywa się w sposób kontrolowany przez
otwory boczne w ścianach skokochronu.
Po odciążeniu napełniony powietrzem stelaż sam się podnosi. Skokochron jest gotowy
do przyjęcia następnego zeskoku po 5 sekundach. Częstotliwość skakania jest określona przez
czas, jaki jest wymagany do zejścia ze skokochronu osoby skaczącej. Nie istnieje konieczność
ponownego napełniania sprężonym powietrzem. Złożony skokochron wraz z butlą tworzy
małogabarytowy pakunek o wymiarach 1,1 x 0,5 m i wadze 65+2 kg, mieszczący się w skrytce
typowego samochodu gaśniczego. Do obsługi skokochronu potrzeba nie więcej niż dwóch
strażaków.
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Zasady eksploatacji


Przed rozpoczęciem napełniania
bezpieczeństwa jest zdjęta

należy

sprawdzić

czy

pokrywa

zaworu



Sprawdzić czy zawory wylotowe są zamknięte



Sprawdzić czy podłoże jest wolne od ostrych przedmiotów , które mogłyby uszkodzić
skokochron



Ustawić skokochron tak , aby osoba skacząca miała możliwość zeskoku w centralny
punkt



Po zakończeniu działań ratowniczych należy sprawdzić stan skokochron tj. czy nie ma
pęknięć na powierzchni oraz na szwach i klejeniach



Po opróżnieniu skokochronu należy bezzwłocznie wymienić butlę na pełną następnie
złożyć i zapakować

PODSTAWOWE ZASADY BHP
Podczas działań ratowniczych należy bezwzględnie zachować warunki bezpieczeństwa
W celu zmniejszenia wysokości skoku i przyjęcia odpowiedniej pozycji podczas opadania
celowym jest usiąść na parapecie, zaraz po zeskoku należy gwałtownie wyprostować nogi do
poziomu, odpychając się oburącz od parapetu, podczas opadania należy starać się zachować
pionową pozycję tułowia, trzymając ręce na długości ramion w przód i uniesionych nieco ku
górze, nogi wyprostowane w poziomie, stopy złączone, na poduszkę należy opaść pośladkami,
przy wyprostowanych nogach w poziomie
Bezwzględnie zakazane jest wykonywanie skoków ćwiczebnych na skokochron.
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Pytania sprawdzające:
1. Co to jest skokochron ?
a) osłona stawu skokowego
b) sprzęt wykorzystywany w sporcie spadochronowym
c) sprzęt ratowniczy
2. Do czego służy skokochron ?
a) do ćwiczenia skoków z wysokości
b) do wyznaczenia pola zeskoku
c) do ratowania ludzi z wysokości
3. Czy wolno oddawać skoki ćwiczebne na skokochrony ?
a) tak ,ale tylko poniżej III piętra
b) skoki są dozwolone pod okiem nadzorującego
c) skoki ćwiczebne są zakazane
4. Jak dzielimy skokochrony ze względu na wielkość ?
a) małe, średnie, duże
b) do 10m2 i powyżej 10m2
c) małe, duże
5. Jak dzielimy skokochrony ze względu na konstrukcję ?
a) na stelażu pneumatycznym i stelażu z tworzyw sztucznych
b) na stelażu pneumatycznym i naciągane ręcznie
c) na stelażu pneumatycznym i wypełnione w całej objętości powietrzem
6. W jaki sposób techniczny doprowadzane jest powietrze do skokochronu typu
Moratex DN/M
a) za pomocą butli ze sprężonym powietrzem
b) za pomocą wentylatora osiowego
c) za pomocą pompki ręcznej
7. W jakim czasie napełnia się skokochron powietrzem ?
a) do 10 sekund
b) 10-30 sekund
c) 30-50 sekund
8. Po jakim czasie może skakać następna osoba ratowana ?
a) po 5 sekundach
b) po 10 sekundach
c) po 15 sekundach
9. W jaki sposób skaczemy podczas działań ratunkowych na skokochron ?
a) nogami w dół
b) na brzuch
c) na plecy
10. W jaki sposób ustawiamy skokochron ?
a) w sposób wygody dla ratowników
b) tak aby osoba ratowana skoczyła na centralny punkt
c) w odległości co najmniej 10 m od budynku
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Charakterystyka i parametry drabiny D 2,7
DRABINA

NASADKOWA

D 2,7.

Charakterystyka
Drabina nasadkowa jest drabiną przystawną wieloprzęsłową. Przydatna jest przy akcjach
ratowniczych prowadzonych w piwnicach, studniach i na poddaszach. Przęsła drabiny
możemy wykorzystywać pojedynczo lub łączyć je ze sobą w układzie 2, 3, 4. przęsło
wyposażone jest w zamki, obejmy i szczebel korytkowy
Parametry
Długość przęsła:
Długość dwu przęseł:
Długość trzech przęseł:
Długość czterech przęseł:
Rozstaw bocznic u podstawy:
Rozstaw bocznic u wierzchołka:
Liczba szczebli drewnianych:
Liczba szczebli metalowych – korytkowych:
Ciężar przęsła:
Obciążenie próbne 3 przęseł:
Obciążenie próbne 4 przęseł:
Obsługa:
1 przęsło – jedna osoba
2, 3, 4 przęsła - cztery osoby.

2730mm
4650mm
6570mm
8490mm
480mm
400mm
6 szt.
1 szt.
12kg
70kg.
50kg.

Pytanie:
1. Uzupełnij wykropkowane miejsca.
Drabina nasadkowa jest drabiną ……………….. . Sprawiana jest z jednego przęsła (długość
…… mm) przez …………. , dwóch do czterech przęseł (długość drabiny z dwóch przęseł
……mm, z trzech ……mm, z czterech ……mm) przez …………………………………
Przęsło składa się ze szczebli sześciu drewnianych i ………………………………… o
rozstawie ……mm oraz dwóch bocznic o następujących rozstawie: przy podstawie ……mm
i wierzchołku …… mm.

Prawidłowa odp. przystawną, 2730, 1 osobę, 4650, 6570, 8490, 4 osoby i/lub 2 roty,
jednego metalowego, 320, 480, 400
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Parametry drabiny D 10W
DRABINA D 10W
Charakterystyka
Drabina D 10 W jest drabiną dwuprzęsłową, wysuwaną za pomocą ,linki, systemu okuć i
prowadnic. Ma dwa drążki podporowe, których odpowiednie rozstawienie zapewnia jej
stabilność. Drabina ta umożliwia wejście na wysokość drugiego piętra. Może być również
stosowana jako pomost przy przejściach przez rowy, wykopy itp.
Parametry
Długość drabiny
Długość dolnego przęsła:
Długość górnego przęsła:
Długość drążków podporowych:
Rozstawienie bocznic przęsła dolnego:
Rozstawienie bocznic przęsła górnego:
Rozstaw szczebli:
Liczba szczebli w jednym przęśle:
Ciężar drabiny:
Obsługa:

10000mm.
5670mm.
5800mm.
5650mm
360mm.
300mm.
320mm.
17 szt. (34)
72kg.
4 osoby

Pytanie:
Wybierz prawidłową odpowiedź
2. Długość całkowita D-10W, długość przęsła górnego, rozstaw bocznic przęsła
górnego, długość przęsła dolnego, rozstaw bocznic przęsła dolnego wynoszą:
a) 10 000mm, 5 800mm, 300mm, 5 650mm, 360mm;
b) 10 000mm, 5 670mm, 360mm, 5 800mm, 300mm;
c) 10 000mm, 5 800mm, 300mm, 5 670mm, 360mm.
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Prądownice wodne

Linia gaśnicza – linia wężowa od nasady tłocznej pompy, zakończona prądownicą, linia,
wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, zakończona prądownicą.
Prądownice służą do nadania określonego kierunku oraz kształtu strumieniowi środka
gaśniczego, przepływającego przez węże pożarnicze.

Tabela Charakterystyka prądownic wodnych

Rodzaj prądownicy

Masa
(kg)

Średnica
pyszczka
(mm)

Zasięg rzutu
strumienia
zwartego

Zasięg rzutu
strumienia
rozproszonego

Nominalna
Nasada
wydajność przy
ciśnieniu 0,4 MPa (mm)

(m)

(m)

(l/min)

PW 25

0,33

6

8

5

40

25

Pistoletowa PW 25

1,6

6

8

5

40

25

Zamykana 52

1,75

12

33/21

--

200

52

Zamykana 75

2,0

16

40/29

--

335

75

Zamykana PW 52

1,78

8

25

6

102/83

52

Zamykana PW 75

2,5

16

33

6

400/320

75

Uniwersalna 52

1,6

18

27/18

15

200

52

Pytanie:
Wybierz prawidłową odpowiedź
3. Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?
a) 25, 52 i 75
b) 52, 75, 110
c) tylko 25 i 52
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Zbiornik wodny składany
Zbiornik służy do gromadzenia wody podczas jej dostarczania na duże odległości metodą
przepompowania. Na miejscu akcji ratowniczej może służyć również do gromadzenia
rezerwowej ilości wody.

Dane techniczne zbiornika Z-2500
Masa zbiornika z pokrowcem

31kg

Wymiary zbiornika złożonego:
Długość

1000mm

Średnica

250mm

Wymiary zbiornika rozłożonego:
Długość

2000mm

Szerokość

2000mm

Wysokość

800mm

Pojemność zbiornika

2500l

Pytanie:
Wybierz prawidłową odpowiedź

4. Pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi:
a) 2500l
b) 250l
c) 2,5hl
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Podział i charakterystyka samochodów pożarniczych
W Polsce stosuje się najczęściej oznaczenia zgodne z normą PN-79/M-51300. Norma ta
została zastąpiona przez PN-EN 1846-1 (Od chwili ratyfikacji Traktatu ateńskiego w 2004 r.,
na mocy którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, Polskie Normy dostosowywane
są do Europejskich Norm Zharmonizowanych i mają oznaczenie PN-EN).
Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych:
G – gaśniczy
On - oświetleniowy [kW]
C – ciężki (powyżej 14t)
Kn - kontenerowy
L – lekki (do 3,5t)
Kw - kwatermistrzowski
M - motopompa [hl/min]
Op - operacyjny
A - autopompa [hl/min]
Dł - dowodzenia i łączności
3
B - zbiornik wody [m ]
San - sanitarny
Pr - proszkowy [kg]
Wys - wysokościowy
2
Sn - śniegowy [kg CO ]
Wt - z wyposażeniem warsztatowym
S - specjalne:
T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych
D - drabina [m]
P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo –
H - podnośnik hydrauliczny[m]
dymnymi
W - wężowy [m]
Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe,
Z - cysterna [m3]
techniczne, chemiczne, wodne
Dz - dźwig [t]
R - rozpoznania

Pytanie:
Wybierz prawidłową odpowiedź
5. Symbol oznacza SCDBA 30/1/30 samochód:
a) Specjalny ciężki z drabiną mechaniczną o długości 30metrów wyposażony w zbiornik
wodny o pojemności 1m3 i autopompę o wydajności 30 hl/min.
b) Specjalny ciężki z drabiną mechaniczną i podnośnikiem o długości 30metrów wyposażony
w zbiornik wodny o pojemności 1m3 i autopompę o wydajności 30 hl/min.
c) Specjalny ciężki z drabiną o wysięgu 30metrów wyposażony w zbiornik wodny
o pojemności 1m3 i autopompę o wydajności 30 hl/min.
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Motopompy pożarnicze

Pytanie:
Wskaż prawidłową odpowiedź
6. Geometryczna wysokość ssania pompy pożarniczej:
a)
b)
c)
d)

Zależy od długości linii ssawnej i nie zależy od sposobu jej ułożenia,
Jest ograniczona do 10,33m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp,
Jest to odległość pomiędzy lustrem wody, a osią nasady ssawnej pompy,
Nie zależy od temperatury cieczy tłoczonej.

Podręczny sprzęt burzący - bosak
Sprzęt burzący - jest to sprzęt używany przez straż pożarną, służący do wykonywania różnych
prac rozbiórkowych na terenie akcji ratunkowej (np wyburzenia pozostałości ścian grożących
zawaleniem, rozbiórka naruszonych konstrukcji, itp.). Zalicza się do niego przede wszystkim
różnego typu bosaki, kotwice, liny z hakami itp.
Bosak – długi drąg zakończony metalowym hakiem i ostrzem.
Pytanie:
7. Wymień rodzaje bosaków:
Prawidłowa odp. Lekki, ciężki, podręczny, sufitowy, strzechowy
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Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Sprzęt ODO w pełni zabezpiecza drogi oddechowe ratownika przed wchłanianiem
szkodliwych dla organizmu gazów pyłów i mgieł. Służy do prowadzenia krótkotrwałych
działań ratowniczych w atmosferze nie nadającej się do oddychania oraz tam gdzie stężenie
tlenu w otaczającej atmosferze spada poniżej 18 %. Przeznaczone są do pracy wyłącznie na
ladzie. Nie wolno ich używać w atmosferze mogącej uszkodzić podzespoły aparatów.

Pytanie:
8. Sygnalizator akustyczny w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:
a) uruchomieniu rezerwy powietrza,
b) bezruchu ratownika,
c) zakończeniu rezerwy powietrza.
Ratownicze zestawy hydrauliczne
Hydrauliczne narzędzia ratownicze służą do cięcia, przesuwania, rozpierania elementów
konstrukcji pojazdów samochodowych w celu uwolnienia ofiar wypadków. Narzędzia
znajdują również zastosowanie w usuwaniu skutków katastrof budowlanych, przy usuwania
elementów konstrukcji stalowych i betonowych. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy jest
podstawowym sprzętem stosowanym przy uwalnianiu poszkodowanych ze zniszczonych,
w wyniku zderzenia, pojazdów samochodowych.
Pytanie:
9. Wymień rodzaje pomp stosowanych przy hydraulicznych zestawach ratowniczych
oprócz spalinowych.

Prawidłowa odp. ręczne, elektryczne, pneumatyczne
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Ratowniczy sprzęt mechaniczny - pilarki
Ratowniczy sprzęt mechaniczny jest wykorzystywany w akcjach ratowniczych, polegających
na usuwaniu przeszkód w formie konstrukcji metalowych, drewnianych i betonowych,
pojazdów mechanicznych i innych przedmiotów utrudniających bezpieczną i skuteczną prace
ratownika. Stanowią go piły łańcuchowe i tarczowe.
Podzespoły pił łańcuchowych:
- układ napędowy (silnik z układem zapłonowym, odśrodkowe sprzęgło, zbiornik paliwa,
pompa olejowa)
- układ tnący (prowadnica, łańcuch tnący)
- elementy bezpieczeństwa (osłony elementów wirujących, uchwyty, osłona dłoni z hamulcem
łańcucha, tłumiki drgań, tłumik wydechu, wychwyt zerwanego łańcucha, osłona łańcucha).
Budowa łańcucha
1 – ząb tnący prawy
2 - ogniwo łączące z nitem
3 – nit
4- ogniwo prowadzące
5 – ząb tnący lewy
6 - ogniwo łączące bez nitu
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Pytanie:
10. Łańcuch tnący typowej piły do drewna składa się z ogniw:
a) tnących, łączących, napinających
b) tnących lewych i prawych, prowadzących, łączących
c) tnących, napinających lewych i prawych, łączących
Armatura wodna
Stojak zbudowany jest z korpusu w kształcie rozwidlającej się rury, dwóch zaworów
grzybkowych zakończonych nasadami. W dolnej części rury znajduje się stopka z nakrętką
mocującą pasująca do końcówki hydrantu podziemnego.
Stojak hydrantowy służy do czerpania wody z sieci hydrantowej.
W komplecie do stojaka hydrantowego dołączony jest zawsze odpowiedni klucz do
podnoszenia pokrywy hydrantu i do odkręcania jego zaworu.

Pytanie:
11. Stojak hydrantowy służy do:
a) pobrania wody z hydrantu podziemnego
b) zassania wody z hydrantu podziemnego
c) poboru wody z hydrantu nadziemnego
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Sprzęt ratowniczy
Sprzęt ratowniczy to urządzenia techniczne służące do ratowania ludzi, zwierząt i
mienia w sytuacjach niebezpiecznych spowodowanych pożarem lub innym miejscowym
zagrożeniem.
Do sprzętu ratowniczego zaliczamy między innymi:
- piły łańcuchowe do drewna,
- piły tarczowe do stali i betonu,
- łomy, topory, bosaki, kotwice,
- podnośniki zębate,
- wyciągarki linowe i łańcuchowe,

Bosak podręczny - służy do torowania dostępu do miejsc, z których można przeprowadzić
rozpoznanie, do wyważania drzwi, okien, desek podłogowych oraz do wykonywania
drobniejszych prac wewnątrz pomieszczeń. Bosak ten odkuty jest ze stali węglowej. Z jednego
końca bosak ukształtowany jest w grot i hak, z drugiego ma stopkę, stanowiącą uchwyt do
trzymania bosaka. Stopka umożliwia ponadto wyciąganie gwoździ, odrywanie desek,
podważanie desek.
Pytanie:
12. Bosak podręczny to:
a) tuleja i ogon są spawane, osadzone na drzewcu, haki okute ze stali zwykłej jakości,
masa bosaka 6 kg,
b) odkuty ze stali węglowej, zakończony z jednego końca hakiem i dziobem, z drugiej
stopką do wyciągania gwoździ, masa bosaka 5 kg.
c) grot umocowany na drzewcu , tuleja i ogon są spawane, wykonany ze stali węglowej w
postaci trójzębnego haka.
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Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Podczas działań ratowniczo – gaśniczych w pomieszczeniach oraz w miejscach gdzie
może dojść do wdychania substancji niebezpiecznych dla ratownika.
Sprzęt ochrony dróg oddechowych w pełni zabezpiecza drogi oddechowe ratownika
przed wchłanianiem szkodliwych dla organizmu gazów pyłów i mgieł.
Służy do prowadzenia krótkotrwałych działań ratowniczych w atmosferze nie nadającej się
do oddychania oraz tam gdzie stężenie tlenu w otaczającej atmosferze spada poniżej 18 %.
Przeznaczone są do pracy wyłącznie na ladzie. Nie wolno ich używać w atmosferze mogącej
uszkodzić podzespoły aparatów.

Podczas eksploatacji sprzęt ODO należy okresowo zgodnie z zaleceniami producenta
oraz po każdym użyciu podać kontroli przez osobę upoważnioną. kontroli podlega cały aparat
powietrzny oraz maska ratownika.
Pytanie:
13. Kontrola maski odbywa się:
a) co 1 rok,
b) przynajmniej raz na dwa lata.
c) po każdym użyciu,
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Armatura wodna
Smoki ssawne stosowane są w celu utrzymania słupa wody w linii ssawnej w czasie
przerw w pracy pompy, spełniają również funkcję ochrony przed wciągnięciem
wraz z zasysana wodą grubszych zanieczyszczeń o średnicy większej niż średnica oczek
w siatce zabezpieczającej.
W zależności od konstrukcji rozróżniamy smoki ssawne proste i skośne wyposażone w nasady
52, 75, 110.

Pytanie:
14. Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
a) tylko skośne,
b) proste i ukośne,
c) proste i skośne.

Pojazdy pożarnicze
W jednostkach straży pożarnej
stosowane są pojazdy dwa
rodzaje pojazdów w zależności
od przeznaczenia tj. pojazdy
gaśnicze i pojazdy specjalne. są
to pojazdy wyposażone
w
specjalistyczny
sprzęt
zamontowany na stałe np.
pojazdy z drabina mechaniczną,
podnośnikiem,
sprzętem
ratownictwa
technicznego,
chemicznego, wysokościowego,
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wodnego, medycznego stosowanego i używanego przez jednostki straży pożarnej.

Pytanie:
15. Symbol SH-18 oznacza:
a) samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m.
b) samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m.
c) samochód specjalny z dźwigiem 18t.

Samochód pożarniczy jest to pojazd przystosowany do przewozu osób – ratowników,
wyposażenia (przenośnego i/lub zamontowanego na stałe) i/lub środków gaśniczych,
używanych do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa.
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Samochody pożarnicze możemy podzielić na

16. Które z wymienionych niżej taktycznych oznaczeń pojazdów pożarniczych dotyczy
samochodu gaśniczego średniego?
a) GLM.
b) GCBA,
c) GLBAM,
d) GBA,

Pilarki spalinowe

Łańcuchowe piły spalinowe stanowią jedno z narzędzi mechanicznych, jakie znajduje
się an wyposażeniu jednostek straży pożarnych. piły znajdują zastosowanie podczas usuwania
wiatrołomów, wykonywania przeciwogniowych pasów w lasach i na terenach przyleśnych, w
akcjach przeciwpowodziowych do usuwania zatorów z drzew i gałęzi, w przecinaniu
konstrukcji drewnianych w czasie gaszenia pożarów itp.
W jednostkach straży pożarnych stosowane są
łańcuchowe pilarki spalinowe.
Piły łańcuchowe posiadają następujące podzespoły:
- układ napędowy /silnik z układem zapłonowym,
odśrodkowe sprzegło, zbiornik paliwa, pompę olejową/
- układ tnący / prowadnica, łańcuch tnący/
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- elementy bezpieczeństwa /osłony elementów wirujących, uchwyt, osłona dłoni z hamulcem
łańcucha, osłona łańcucha/
Podczas eksploatacji łańcuchowej pilarki do drewna należy użytkować ją zgodnie z zasadami
BHP. Podczas pracy pilarką spalinową należy co pewien czas dokonywać kontroli elementów
tnących tj. łańcucha, prowadnicy, oraz uzupełniać olej smarujący prowadnice oraz mieszankę
paliwa w zbiorniku. Należy przyjąć zasadę, że każde napełnianie paliwem powinno wiązać się
z uzupełnieniem zbiornika oleju smarującego łańcuch tnący.
Pytanie:
17. W pilarce do drewna, olej do smarowania łańcucha uzupełniamy
a) każdorazowo przy uzupełnieniu paliwa,
b) co drugie uzupełnienie paliwa.
c) według potrzeb,
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Armatura pożarnicza do podawania piany gaśniczej
Armatura pianowa jako sprzęt gaśniczy umożliwia wykorzystanie roztworu środka
pianotwórczego do wytwarzania piany gaśniczej. w zależności od zastosowania sprytu
pianowego możemy uzyskać pianę ciężką, średnią oraz lekką.
Do wytwarzania i podawania piany ciężkiej przeznaczone są prądownice pianowe

Rozróżniamy prądownice pianowe:

Dane
Masa
Ciśnienie robocze
Nominalna wydajność
wodna
Nominalna wydajność
piany
Stężenie środka
pianotwórczego
Zasięg rzutu
Nasada

Jednostka

PP-2

PP-4

PP-8

kg

3,5

3,7

10,5

MPa

0,55

0,55

0,55

l/min

200

400

800

l/min

2700

6000

12000

%

3,5

3,5

3,5

m

21

24

26

mm

52

52

75

Pytanie:
18. Piana ciężka powstaje:
a) w prądownicach i działkach pianowych
b) w generatorach
c) w wytwornicach
Pytanie:
19. Za pomocą prądownicy pianowej wytwarzamy pianę:
a) średnią
b) lekką
c) ciężką
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Węże pożarnicze
Armatura wodna jako sprzęt gaśniczy ma najczęstsze
zastosowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jej
obecność jest niezbędna do ich prowadzenia.
Pożarnicze węże tłoczne służą do tłoczenia wody oraz
wodnych roztworów środka pianotwórczego pod
odpowiednim ciśnieniem od motopompy i autopompy do
miejsca działań ratowniczych.
W zależności od średnicy wewnętrznej rozróżnia się
wielkości węży w mm: 25, 52, 75 i 110.
Podczas działań ratowniczych należy zwrócić uwagę,
aby zbyt gwałtownie nie napełniać odcinków węży oraz nie
zamykać urządzeń na zakończeniu linii wężowych np.
prądownic, podczas pracy autopompy tak aby nie nastąpił nagły wzrost ciśnienia tzw.
uderzenie hydrauliczne.
Węże tłoczne należy przechowywać w stanie suchym, odcinki wężowe użyte podczas
akcji należy oczyścić z zewnętrznych i przepłukać wewnątrz oraz dokładnie wysuszyć.
Charakterystyka węży tłocznych

Dane

Jednostka

W-25

W-52

W-75

W-110

Masa odcina z łącznikami

kg

3,0

5,4

9,6

16,9

Długość odcinka

m

20

20

20

20

Ciśnienie robocze

MPa

1,21

1,21

1,21

1,21

Ciśnienie próbne

MPa

1,8

1,8

1,8

1,8

Ciśnienie rozrywające

MPa

4,0

4,0

4,0

4,0

Nominalne natężenie
przepływu

l/min

50

200

800

1600

l

7,5

42

88

190

Ilość wody w wężu

Pytanie I:
Nominalny przepływ wodny węża W-52 to:
a) 200 l/min,
b) 400 l/min.
c) 100 l/min,
Pytanie II:
Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 wynosi:
a) ok. 60 l,
b) ok. 88 l,
c) ok. 80 l.
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Temat: wyposażenie techniczne
Pytanie: armatura pożarnicza do podawania piany gaśniczej

Zasysacz liniowy służy do zasysania pianotwórczego środka gaśniczego do
wody płynącej w układzie linii wężowej.
W zależności od wartości znamionowej przepływu wodnego roztworu środka
pianotwórczego rozróżniamy trzy wielkości:
Dane

Jednostka

Z-2

Z-4

Z-8

kg

3,3

3,7

6,0

Nominalna wydajność

l/min

200

400

800

Ciśnienie robocze

MPa

0,55

0,55

0,55

%

1-5

1-5

1-5

mm

25/52

25/52

25/75

Masa

Zużycie środka
pianotwórczego
Nasada ssawna / tłoczna
Pytanie:
Do linii W-52 zalecany jest zasysacz:
a) Z-6,
b) Z-2,
c) Z-8
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Ratownictwo medyczne
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Folia NRC
Folia życia (folia NRC; ratunkowa folia przeciwwstrząsowa) to termoizolacyjny koc
ratunkowy wykonany z folii poliestrowej metalizowanej w taki sposób, że jedna strona jest w
kolorze srebrnym, a druga w złotym. Dzięki temu możliwa jest ochrona zarówno przed
zimnem - gdy rannego owiniemy srebrną powierzchnią koca do ciała lub przed gorącym złotą powierzchnią do ciała. Folia stosowana jest we wszelkiego rodzaju wypadkach. Koc ma
wymiary 210 x 160 cm
Pytanie:
Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „życia”, należy ja ułożyć:
a)
złotą stroną na zewnątrz.
b)
srebrną stroną na zewnątrz.
c)
kolor nie ma znaczenia, gdyż ma na celu ułatwić zauważenie poszkodowanego.

Wstrząs hipowolemiczny
Wstrząs hipowolemiczny jest stanem, w którym dochodzi do masywnego obniżenia
kurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 90mmHg (prawidłowo wynosi ono ok. 120 mmHg).
Przyczyną jest zmniejszenie się objętości krwi w układzie naczyniowym. Najczęściej wynika to
nadmiernej utraty krwi w wyniku krwotoku. Równie często jednak wstrząs hipowolemiczny
jest powikłaniem stanu odwodnienia. Jak rozpoznać wstrząs? W powyższych stanach oraz w
przypadku krwotoku należy uważnie obserwować czy nie pojawiają się pierwsze oznaki
rozwijającego się wstrząsu. Naszą uwagę powinno zwracać nietypowe zachowanie chorego –
nadmierna senność, dezorientacja co do miejsca i czasu, blada, zimna i wilgotna skóra oraz
bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (ok 90/40 mmHg przy prawidłowej wartości 120/80
mmHg).W przypadku, gdy zostaną aktywowane mechanizmy obronne mające na celu ochronę
narządów ważnych dla życia, dochodzi do przyśpieszenia oddechu i bicia serca. Tętno w
tętnicach może być słabo wyczuwalne.
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Pytanie:
Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to
objawy:
a)
udaru cieplnego.
b)
śmierci klinicznej..
c)
przegrzania.
d)
wstrząsu.

Resuscytacja
Osobę nieprzytomna układamy na plecach, odchylamy delikatnie głowę do tyłu i sprawdzamy
drożność dróg oddechowych. Oceniamy oddech – próbujemy usłyszeć szmer powietrza,
poczuć jego podmuch na własnym policzku, a także zaobserwować ruchy klatki piersiowej.
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji mówią, że za brak oddechu uznajemy również
bardzo wolne i nieregularne oddychanie oraz pojedyncze westchnienia. Nie sprawdzamy
tętna! – zajmuje to zwykle zbyt wiele czasu, a właściwa ocena jest trudna i zarezerwowana
dla fachowych ratowników medycznych. Aby ułatwić przypadkowym świadkom zdarzenia
decyzję o podjęciu reanimacji przyjmujemy, że u człowieka nie reagującego na bodźce
zewnętrzne, nie oddychającego prawidłowo – doszło również do zatrzymania krążenia. Na
tym etapie wzywamy pomoc, jeśli nie udało się tego zrobić wcześniej, nawet jeśli trzeba na
chwilę odejść od poszkodowanego. Rozpoczynamy resuscytację krążeniowo oddechową. W
tym celu klękamy obok ratowanego, odsłaniamy środek klatki piersiowej, układamy tam
dłonie jedną na drugiej ze splecionymi palcami i ciężarem swego ciała uciskamy klatkę
piersiową tak, by ugięła się o około 5 cm. Pamiętamy o zachowaniu wyprostowanych ,
usztywnionych łokci. Wykonujemy 30 uciśnięć z częstością około 100 na minutę. Potem
odchylamy głowę poszkodowanego lekko do tyłu, zatykamy mu dwoma palcami nos i
wdmuchujemy powietrze do ust przez ok. 1 sekundę (2 wdmuchnięcia).
Pytanie:
Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji w schemacie:
a)
2 wdechy, 15 uciśnięć kl. piersiowej.
b)
2 wdechy, 30 uciśnięć kl. piersiowej.
c)
15 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy.
d)
30 uciśnięć kl. piersiowej, 2 wdechy.
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Zaburzenie oddychania
Częstą przyczyną braku oddechu jest zapadnięcie się nasady języka u nieprzytomnego
leżącego na wznak. Zaburzenie oddechu staje się groźne dla życia wówczas, gdy czynność
oddechowa nie wystarcza już do nasycenia krwi tlenem w ilości wystarczającej na pokrycie
zapotrzebowania narządów. Jeśli nie dostarczy się natychmiast powietrza w dostatecznej
ilości - chory umrze w ciągu kilku minut. Poniższe wskazówki dotyczą również utonięć.
Objawy bezdechu:





utrata przytomności,
sino blade zabarwienie twarzy ( nie występuje przy zatruciu tlenkiem węgla - czadu
lub cyjanowodorem),
nie wyczuwalny przepływ powietrza przez nos i usta,
niewidoczne i nie wyczuwalne ruchy oddechowe.

Czynności ratujące:





sprawdzamy, czy w jamie ustnej nie ma większych ciał obcych, które mogłyby zatkać
drogi oddechowe,
odchylamy ostrożnie głowę ku tyłowi - często w tym momencie oddech wraca
samoistnie,
sztuczne oddychanie metodą usta-nos lub
sztuczne oddychanie metodą usta-usta.
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Pamiętajmy, że sztuczne oddychanie prowadzimy do czasu oczekiwanego rezultatu – powrót
samoistnego oddechu, przybycie ekipy pogotowia ratunkowego lub gdy ktoś nas zmieni lub
opadniemy z sił.
Metoda usta-nos
Głowa jest odgięta, szyja wyprostowana. Ręka przytrzymująca żuchwę zamyka szczelnie usta
chorego. Najlepiej jest jeszcze docisnąć kciukiem dolną wargę do górnej. Ratujący szeroko
otwiera swoje usta i robi wdech (nieco głębszy niż przy normalnym oddychaniu). Otwartymi
ustami obejmuje szczelnie nos chorego i wydycha powietrze z płuc. Wystąpić może ryzyko, że
przy zbyt szybkim wdmuchiwaniu powietrze może zamiast do płuc trafia do żołądka, a to
spowoduje jego opróżnienie. Dlatego powietrze należy wdmuchiwać powoli i płynnie. Po
wdmuchnięciu szybko cofa swoją głowę i zerka kątem oka na klatkę piersiową ratowanego.
Może po ruchach żeber ocenić skuteczność sztucznego oddychania. W ten sposób wykonuje
się 12 oddechów na minutę. Gdy w czasie wdmuchiwania natrafi się na silny opór, jest to
zwykle efekt nieprawidłowej pozycji głowy chorego. Rzadziej może być przyczyną ciało obce
blokujące drogi oddechowe. Jeśli zatkana jest jama nosowa natychmiast przechodzimy na
metodę usta-usta. Metoda ta jest rzadko stosowana gdyż, nos często jest niedrożny (katar,
alergia), a w przypadku stanu urazowego w nosie znajdują się skrzepy krwi. Poza tym
wentylując metodą usta-nos nie jesteśmy w stanie prawidłowo obserwować klatkę piersiową.
Metoda usta-usta
Wykonuje się podobnie jak powyższą metodą, z tą różnicą, że palcami szczelnie zaciska się
nos, usta ratowanego są lekko rozchylone, a ratujący przyciska swoje szeroko rozwarte usta
do ust chorego. Metoda ta też niesie ryzyko, że przy zbyt szybkim wdmuchiwaniu powietrze
może zamiast do płuc trafia do żołądka, a to spowoduje jego opróżnienie. Dlatego powietrze
należy wdmuchiwać powoli i płynnie. Również w tej metodzie trudniej jest utrzymać właściwą
pozycję głowy chorego. Ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej z pacjenta na ratownika jest
niewielkie. Można użyć odpowiednich środków pomocniczych lub nawet chusteczkę.
Pytanie:
Sztuczne oddychanie prowadzimy do momentu:
a) oczekiwanego rezultatu – powrót samoistnego oddechu
b) przybycie ekipy pogotowia ratunkowego
c) gdy ktoś nas zmieni lub opadniemy z sił
d) wszystkie prawidłowe
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Zatrucia tlenkiem węgla (CO) - czad
Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również cichym,
perfidnym zabójcą. Gromadzący się w pomieszczeniu tlenek węgla jest niewidocznym
pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza, trudno rozpuszczalnym w wodzie.
Ma on zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (powinowactwo 300 razy
szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina,(CO-Hb), a przez to stanowi zagrożenie
dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu tlenu do tkanek.
Powoduje niedotlenienie tkanek. Wystąpienie charakterystycznych objawów uzależnione jest
od stężenia, CO w otoczeniu, rodzaju wykonywanej pracy i jej obciążenia fizycznego
(współczynnik wentylacji płuc), ciśnienia atmosferycznego, objętości krwi, zdolności do
dyfuzji w płucach a także cech indywidualnych każdego organizmu. Za stężenie krytyczne
uważa się zawartość karboksyhemoglobiny we krwi na poziomie 60-70 %. Postępowanie przy
zatruciu tlenkiem węgla - wynieść zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego
bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna dysponująca
odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe), - zapewnić dopływ świeżego czystego
powietrza, - wezwać pogotowie ratunkowe, konieczna pomoc lekarska, - jak najszybciej podać
tlen, - jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy
natychmiast
zastosować sztuczne oddychanie metodą usta – usta, aparatem AMBU oraz
masaż serca,
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Pytanie:
Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
a)
łączy się z hemoglobiną około 300 razy silniej niż tlen.
b)
ma charakterystyczny zapach i barwę.
c)
jest lżejszy od powietrza.
d)
popularnie nazywają tlenek węgla czadem.
e)
powstaje podczas spalania.

Rany i krwawienia
Krwotok jest to wylew krwi w pełnym jej składzie poza światło naczynia krwionośnego lub
poza serce wskutek przerwania ciągłości ich ścian. Krwotok może być następstwem urazu lub
pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, którego ściana nie wytrzymała ciśnienia krwi. W
zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia krwionośnego wyróżnia się krwotoki: tętnicze,
żylne i z naczyń włosowatych. Rodzaj krwawienia rozpoznaje się po ilości i sposobie
wypływania krwi z rany. Jeśli krew wypływa na zewnątrz, to mamy do czynienia z krwotokiem
zewnętrznym. Jeżeli krew gromadzi się wewnątrz ciała lub tkanek, jest to krwotok
wewnętrzny. Krwotok tętniczy charakteryzuje się pulsującym w rytm skurczów serca
wypływaniem krwi jasnoczerwonej. Panujące w tętnicach ciśnienie i uderzenia fal krwi
utrudniają tworzenie się skrzepu zamykającego naczynie. Uszkodzenie nawet małej tętnicy
może być niebezpieczne dla życia. W krwotoku żylnym z powierzchni rany krew wypływa
ciągłą strużką, ma zabarwienie ciemnoczerwone. Krwawienie może ustać samoistnie, po
opatrzeniu rany, wskutek zaczopowania jej powstałym skrzepem. Najczęściej występują
krwawienia typu mieszanego – tętniczo – żylne. Krwotok miąższowy powstaje w wyniku
uszkodzenia większej liczby naczyń włosowatych, zdarcia i oddzielenia się od skóry,
przerwania mięśni lub uszkodzenia narządów miąższowych (wątroby, śledziony, nerek), co
może być groźne dla życia. W krwawieniach miąższowych krew spływa z całej uszkodzonej
powierzchni.
Pytanie:
Jasnoczerwona, tryskająca krew to efekt krwotoku:
a) żylnego,
b) tętniczego,
c) włosowatego
Oparzenie
Oparzenie to uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń),
płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego (5%). W
zależności od temperatury i czasu jej działania, uszkodzenia tkanek wahają się od
przemijających zmian zapalnych (zaczerwienienie, obrzęk) aż do nieodwracalnych zmian84
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martwicy. Każde oparzenie uszkadza funkcję ochronną skóry. W wyniku oparzenia znacznej
powierzchni cała organizm traci duże ilości płynów tkankowych, soli i białka. Takie rany
łatwo ulegają zakażeniu, co może prowadzić do powstania ropni i dużych blizn. Ciężkość
oparzenia oraz rokowanie ustala się na podstawie rozmiarów oparzenia, jego lokalizacji oraz
wieku ofiary (gorzej rokują dzieci i osoby starsze). Niestety wbrew pozorom, im mniejsza
bolesność przy rozległych oparzeniach tym rokowanie jest gorsze. O rozmiarze oparzenia
decyduje powierzchnia i głębokość. Powierzchnię oparzenia określa „ REGUŁA 9”
Wallacea: powierzchnia ciała oparzonego podzielona jest na pola, które stanowią 9% lub
18% całkowitej powierzchni ciała.

Osoba dorosła:
Głowa -9%
Przednia powierzchnia tułowia -18%
Tylna powierzchnia tułowia -18%
Kończyna górna lewa -9%
Kończyna górna prawa -9%
Kończyna dolna lewa -18%
Kończyna dolna prawa -18%
Krocze -1%
Dziecko poniżej 5 roku:
Głowa -18%
Przednia powierzchnia tułowia -18%
Tylna powierzchnia tułowia -18%
Kończyna górna lewa -9%
Kończyna górna prawa -9%
Kończyna dolna lewa -14%
Kończyna dolna prawa -14%

Pytanie:
Stosując regułę „9”, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi
procentową powierzchnię całego ciała:
A. 18%. B. 27%. C. 30%. D. 36%. E. 45%.
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Uzupełnij procenty oparzeń:

Skręcenia
Jest to zamknięte uszkodzenie stawu spowodowane zbyt obszernym w nim ruchem, nazywane
jest skręceniem. Powierzchnie stawowe zostają czasowo przemieszczone względem siebie, po
czym powracają do prawidłowego ustawienia. Przy silnym skręceniu może dojść do
uszkodzenia więzadeł i torebki stawowej. Objawami są ból, ograniczenie ruchów i obrzęk.
Obraz skręcenia przypomina obraz złamania, dlatego przy udzielaniu pierwszej pomocy
każdy uraz w okolicy stawu powinno się traktować podobnie jak złamanie. Uszkodzony staw
unieruchamia się przez obłożenie go odpowiednimi przedmiotami. W żadnym wypadku nie
wolno poruszać stawu lub usiłować go nastawić. Unieruchomienie w szynie leży w gestii
personelu fachowego, który powinien być natychmiast wezwany do poszkodowanego. Staw
unieruchamia się w zależności od okolicy, postępując jak przy złamaniu kości, jeśli warunki
nie pozwalają na wezwanie personelu medycznego, co opisano poniżej.
Zwichnięcie
Jest to uszkodzenie stawu, w którym tworzące staw powierzchnie kości utraciły ze sobą
styczność. Pod wpływem urazu dochodzi do uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu,
uszkodzenia naczyń krwionośnych, czasem do rozerwania torebki stawowej. Na skutek urazu
aparat więzadłowy torebki stawowej ulega zerwaniu lub tak znacznemu naciągnięciu, że
powrót do stanu naturalnego nie jest możliwy. W odróżnieniu od skręcenia, przy zwichnięciu
niemożliwe są wszelkie ruchy w stawie. Nieprawidłowe położenie jest utrwalone, często
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występuje sprężynujący opór. Udzielający pomocy pozostawia staw w pozycji przymusowej, a
poszkodowanego układa tak, aby odczuwał jak najmniejsze dolegliwości. Pomoc polega na
prowizorycznym unieruchomieniu i zasięgnięciu porady lekarza. Przy unieruchamianiu
stawu, zawsze unieruchamiamy dwie sąsiednie kości. Aby uniknąć uszkodzenia nerwów i
naczyń, interwencja lekarska powinna być przeprowadzona jak najszybciej. Jeśli przy
urazach kończyn doszło do uszkodzenia większych naczyń, a pomoc lekarska nie była
udzielona przed upływem 6 godzin, amputacja kończyny będzie w zasadzie nieunikniona !!
Dlatego trzeba się spieszyć.

Unieruchomienie
Unieruchomienie powinno być wykonywane w każdym przypadku przez przeszkolony personel
medyczny, co zapobiega powikłaniom spowodowanym niewprawnym jego wykonaniem.
Jednakże istnieją sytuacje, gdy konieczne jest wykonanie go przez osobę niewprawioną w tym
działaniu. Unieruchomienie powinno obejmować co najmniej dwa sąsiednie stawy, poniżej i
powyżej miejsca złamania, bez próby nastawiania złamania. Dobre unieruchomienie nie tylko
zapobiega przesuwaniu się odłamów kostnych względem siebie, lecz również likwiduje ból w
miejscu złamania. Uszkodzoną kończynę należy ułożyć nieco wyżej, aby zapobiec narastaniu
obrzęku.
Pytanie:
Napisz w jaki sposób unieruchomisz staw kolanowy

Wstrząs
Wyróżniamy kilka rodzajów wstrząsów w zależności od przyczyny powstania. Objawy
wstrząsu są podobne w każdym przypadku: bladość, dreszcze, niepokój, strach, słabe tętno
oraz zimny pot. Podczas wstrząsu ilość krwi jest zbyt mała w stosunku do objętości naczyń
krwionośnych, dlatego występuje bezpośrednie zagrożenie życia poszkodowanego. Ułożenie
poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej polega na tym, aby głowa znajdowała się w
najniższym punkcie całego ciała, co pomoże zgromadzić niedostatek krwi w najważniejszych
życiowo narządach (serce, płuca, mózg). W tym celu unosimy nogi poszkodowanego do góry.
Pamiętamy jednak, że przeciwwskazaniem do tej pozycji jest złamana kość miednicy oraz
silne uszkodzenia czaszki.
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Pytanie:
Poniższa pozycja ułożenia osoby poszkodowanej jest pozycją:
a)
b)
c)
d)

przeciwwstrząsową
pourazową
przeciwgorączkową
bezpieczną ustaloną

Anatomia
Kręgosłup stanowi centralnie położony narząd podporowy ciała człowieka. Kręgi otaczają
rdzeń kręgowy i pełnią taką samą rolę ochronną dla ośrodkowego układu nerwowego, jaką
czaszka dla mózgu. Kręgosłup składa się z 24 kręgów ułożonych jeden na drugim. Na szczycie
pierwszego kręgu szyjnego umieszczona jest czaszka. Pierwszych siedem górnych kręgów
nazywane są kręgami szyjnymi (C1-C7). Poniżej położone kręgi będące elementem klatki
piersiowej nazywane są kręgami piersiowymi. Kręgów piersiowych jest dwanaście (Th1Th12). Z każdym z kręgów piersiowych połączone są po dwa żebra. Wszystkie żebra wraz
kręgami piersiowymi otaczają i chronią serce i płuca. Brzuszna część kręgosłupa jest
kształtowana przez pięć kręgów lędźwiowych (L1-L5). Są masywniejsze niż wyżej leżące kręgi
piersiowe, które to z kolei są większe niż kręgi szyjne. Zwiększająca się masa i rozmiar
kręgów od góry w dół powodowana jest przystosowaniem wzrastającej masy ciała. Poza
kręgami C1 i C2 wszystkie kręgi są podobne w budowie. Budowę typowego kręgu
przedstawiają rys. 1 i 2.
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Zbudowany jest on z masywnego trzonu oraz dwóch blaszek łukowatych łączących się z tyłu.
Powstała w ten sposób przestrzeń nazywa się otworem kręgowym, która przy połączeniu
wszystkich kręgów nazywana jest kanałem kręgowym. W kanale kręgowym zlokalizowany jest
rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe. Do wystających z łuków wyrostków przyczepione są
mięśnie i więzadła zespalające kręgosłup w element dynamiczny. Jedynym elementem
wyczuwalnym przez skórę są wyrostki kolczyste. Model ułożenia kręgów przedstawia rys. 3.
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Pomiędzy trzonami kręgowymi znajdują się małe chrząstki włókniste wraz z krążkami
międzykręgowymi. Nazywane są potocznie dyskami. Stanowią one absorber wstrząsu. Kręgi
połączone są ściśle przez mocne więzadła, które ograniczają nadmierną ruchomość
kręgosłupa. Kręgi, dyski i więzadła zdolne są utrzymać poprawne ułożenie względem siebie,
przez co chronią skutecznie rdzeń kręgowy przed różnymi urazami. Między sąsiadującymi
kręgami znajdują się otwory kręgowe po obu stronach, przez które wychodzą z kanału
kręgowego korzenie nerwów. Poniżej kręgu L5 znajduje się kość krzyżowa, która powstała w
wyniku stopienia się w całość kilku kręgów krzyżowych i ogonowych. Źródło:
niepełnosprawni.pl
Pytanie:
Ofiarom wypadków komunikacyjnych ratownicy musza założyć kołnierz ortopedyczny.
Który odcinek kręgosłupa jest zabezpieczany?
a.
szyjny
b.
lędźwiowy
c.
piersiowy
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Żmija zygzakowata jest jadowitym wężem zamieszkującym niemal całą Europę, w tym
znaczne tereny Polski. Żmije nie atakują aktywnie człowieka i niebezpieczne mogą być tylko
w przypadku bezpośredniego zetknięcia – w obronie własnej. Niestety zdarzają się ukąszenia.
Po ukąszeniu na skórze pozostają dwie charakterystyczne ranki, w miejscu gdzie wbite były
zęby jadowe. Żmija wprowadza do organizmu osoby ukąszonej działający toksycznie i
alergicznie jad, powodujący między innymi rozpad krwinek czerwonych, zaburzenia
krzepnięcia krwi, uszkadzający śródbłonek naczyń. Typowym objawem wprowadzenia jadu
jest wyraźny obrzęk w miejscu ukąszenia. Towarzyszy mu ból, a obrzęk stopniowo narasta i
może utrzymywać się nawet parę tygodni. U około 20-25% ukąszonych występują nasilone
objawy ogólne takie jak poty, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, podwyższenie
temperatury ciała. W ciężkich zatruciach występuje wstrząs objawiający się osłabieniem,
bladością, uczuciem zimna, przyspieszeniem akcji serca i spadkiem ciśnienia krwi.
Śmiertelność po ukąszeniu żmii jest oceniana na ok. 1%

U osoby poszkodowanej, którą ukąsiła żmija należy:
a. Znaleźć miejsce ukąszenia, naciąć ranę i wyssać jad, następnie zabezpieczyć
ranę opatrunkiem uciskowym, wezwać pomoc;
b. Znaleźć miejsce ukąszenia, wezwać pomoc, zabezpieczyć ranę opatrunkiem
osłonowym;
c. Umieścić osobę w pozycji siedzącej bądź leżącej, tak aby nie narażać jej na
wysiłek fizyczny, wezwać pomoc, znaleźć i zabezpieczyć ranę, wspierać
psychicznie osobę poszkodowaną.
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1.

Złamania miednicy należą do najcięższych uszkodzeń narządu ruchu, którym towarzyszy
wstrząs, obrażenia narządów wewnętrznych oraz wysoka śmiertelność chorych
(10–50%). Powstają one w wyniku działania urazów wysokoenergetycznych,
powstających w czasie wypadków komunikacyjnych (80%) lub upadków z wysokości
(16%). Wyróżnia się cztery główne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia miednicy:
boczną kompresję, przednio-tylną kompresję, pionowe siły ścinające i siły wewnętrzne
(powstające np. po upadku na pośladki). Dwa pierwsze mechanizmy związane są
z wypadkami komunikacyjnymi, natomiast trzeci towarzyszy upadkom z wysokości.

Osobę poszkodowaną, u której podczas badania urazowego stwierdziliśmy niestabilną
miednicę przekładamy na nosze ortopedyczne typu deska poprzez:
a. Metodę rolowania na bok.
b. Metodę maksymalnie wielu rąk.
c. Nie przenosimy na deskę tylko układamy w pozycji bezpiecznej ustalonej.
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2.

Pojęcie RESUSCYTACJA w tłumaczeniu medycznym oznacza przywrócenie
podstawowych funkcji życiowych (tętno i oddech). W mowie potocznej słowo
RESUSCYTACJA oraz REANIMACJA stosowane są raczej zamiennie, więc dla osób
nie związanych z medycyną nie ma większej różnicy.

Kiedy ratownik może odstąpić od prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
a. Kiedy wystąpi zagrożenie dla życia i zdrowia ratownika lub osoby
poszkodowanej.
b. Kiedy zabraknie sił ratownikowi do dotarcia na miejsce prowadzenia działań.
c. Kiedy zdarzenie ma charakter masowy.
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3.

Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym jest rzadką, potencjalnie
uleczalną przyczyną przypadkowej śmierci. Ponieważ rozpoznanie niedrożności dróg
oddechowych jest kluczem do sukcesu w postępowaniu, bardzo ważne jest, aby nie
pomylić tej nagłej sytuacji z omdleniem, atakiem serca, drgawkami lub innymi
przyczynami, które mogą powodować nagłe zaburzenia oddechowe, sinicę lub utratę
świadomości. Ciało obce może być przyczyną częściowej lub całkowitej niedrożności
dróg oddechowych.

W przypadku zadławienia, kiedy poszkodowany jest przytomny i w pozycji stojącej w
pierwszej kolejności twoje działania będą polegały na:
a.

Nakłanianiu tej osoby do kaszlu celem wykrztuszenia czynnika dławiącego,
pochyleniu jej przez własną rękę do pozycji zgiętej i zastosowaniu uderzenia
śródłopatkowego.

b. Nakłanianiu osoby do wymuszenia wymiotów.
c. Uciskaniu brzucha celem zwiększenia ciśnienia w układzie oddechowym.
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4.

Wstrząs

jest

to

stan zagrażający życiu,

charakteryzujący

się uogólnionym

i niedostatecznym przepływem krwi przez tkanki, czyli niedotlenieniem. Wspólną cechą
dla wszystkich stanów wstrząsowych jest zapaść krążenia i dysproporcja między
objętością krwi krążącej, a pojemnością łożyska naczyniowego. W takim stanie
obserwujemy spadek ciśnienia tętniczego, hipoperfuzję tkanek, niedotlenienie,
niewydolność wielonarządowa. Niedotlenienie powoduje utratę napięcia naczyń
krwionośnych,

co

powoduje

nieodwracalne

uszkodzenie

tkanek

i

narządów

i w rezultacie prowadzi do śmierci na skutek niewydolności krążeniowo- oddechowej.
Wstrząs u osoby poszkodowanej to:
a. Stan psychofizyczny poszkodowanego występujący bezpośrednio po sytuacji
stresowej (np. ucieczka z miejsca wypadku).
b. Stan bezpośredniego zagrożenia życia (np. w wyniku utraty krwi).
c. Stan poszkodowanego spowodowany przegrzaniem (np. w wyniku zbyt
długiego narażania się na wpływ słońca).
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5.

Rana kłuta powstaje na skutek zranienia długim, ostrym przedmiotem (np. nóż).
Krwawienie zewnętrzne jest zwykle niewielkie. Głębokie rany mogą spowodować
rozległe uszkodzenia wewnętrzne, których skutkiem może być wystąpienie krwotoku
wewnętrznego. Szczególnie niebezpieczne są rany kłute klatki piersiowej i brzucha ze
względu na możliwość uszkodzenia serca, płuc, dużych naczyń krwionośnych oraz jelit.
Należy pamiętać, że nie wolno usuwać przedmiotów tkwiących głęboko w ranach
kłutych, gdyż grozi to masywnym krwotokiem, trudnym do opanowania w warunkach
pozaszpitalnych. Ciało obce tkwiące w ranie stanowi pewnego rodzaju korek zatykający
przecięte naczynia. W przypadku tych ran istnieje duże ryzyko zakażenia.

W przypadku stwierdzenia obecności ciała obcego wbitego w ciało poszkodowanego
(podczas badania urazowego) należy:
a. Wyciągnąć ciało obce, ranę zabezpieczyć opatrunkiem uciskowy w przypadku
obfitego krwawienia lub osłonowym w przypadku słabego krwawienia.
b. Ustabilizować ciało obce w ciele człowieka w sposób uniemożliwiający bądź
ograniczający dalszą penetrację, zastosować opatrunek osłonowy, ustabilizować
poszkodowanego.
c. Wyciągnąć ciało obce i zastosować opaskę zaciskową w celu ograniczenia
krwawienia.
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6.

Wstrząs to stan niedostatecznego utlenowania tkanek. W normalnych warunkach
prawidłowa czynność serca, układu krwionośnego, układu oddechowego w porównaniu
z prawidłowym składem krwi zapewniają właściwe natlenienie ustroju. Zaburzenie tej
równowagi jest przyczyną zmian doprowadzających w krótkim czasie do, początkowo
odwracalnych zaburzeń, które nie leczone doprowadzają do śmierci.
Wstrząs może być spowodowany przez: zawał mięśnia sercowego, niedotlenienie
mięśnia sercowego, wadę zastawkową, zaburzeniami rytmu serca, tamponady serca;
krwawienia, oparzenia, niedostrzegalnej utraty płynów, biegunki, wymiotów, ciężkich
złamań, niedrożności jelit; infekcji; urazów; anafilaksji, zatrucie lekami, reakcji
uczuleniowej.

Podstawowe rodzaje wstrząsów to:
a. Hipowolemiczny, kardiogenny, neurogenny, septyczny, anafilaktyczny.
b. Hipowolemiczny, septyczny, termiczny, mózgu, kardiogenny.
c. Kardiogenny, neurogenny, naczyniowy, rdzeniowo-mózgowy.
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7.

Całkowita ilość zgromadzonego w organizmie tlenu wystarcza na 2 do 4 minut
bezdechu. Po tym czasie inicjowane są procesy, które doprowadzają do śmierci
(w następstwie niedotlenienia). Jeżeli pierwotną przyczyną jest ustanie czynności
oddechowej

zatrzymanie

krążenia

występuje

po

ok..

2

–

4

minutach.

Celem tlenoterapii jest zwiększenie stężenia tlenu w płucach i w konsekwencji
zwiększenia stężenia tlenu

(jego prężności) we krwi. Ma to szczególne znaczenie u

osób, które narażone były na wpływ czynników trujących.
U osoby z objawami zatrucia wziewnego w pierwszej kolejności należy:
a. Zastosować tlenoterapię 100% tlenem.
b. Rozpocząć RKO.
c. Ewakuować ze strefy zagrożonej i zastosować tlenoterapię 100% tlenem.
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8.

Oparzenie – uszkodzenie skóry i w zależności od stopni oparzenia także głębiej
położonych tkanek lub narządów wskutek działania ciepła, żrących substancji
chemicznych

(stałych,

płynnych,

gazowych),

prądu

elektrycznego,

promieni

słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych ekstremalnych czynników
promiennych).

Przy

rozległych

oparzeniach

ogólnoustrojowy

wstrząs

może

doprowadzić do zgonu.
Oparzenia, w zależności od ich głębokości, dzielimy na trzy stopnie.
1) Oparzenie I stopnia obejmuje wyłącznie naskórek. Objawy polegają jedynie na
wystąpieniu rumienia i obrzęku. Wyleczenie następuje po kilku dniach.

2) Oparzenie II stopnia dotyczy także części skóry. Objawia się ono w postaci pęcherzy,
obrzęku i częściowej martwicy naskórka. Oparzenia te są bolesne, występuje w nich
przeczulica na dotyk i ruch powietrza. Przydatki skórne, chodzi tu głównie o mieszki
włosowe, są nieuszkodzone, co jest bardzo istotne, gdyż gojenie się tych oparzeń
polega na pokrywaniu się ran naskórkiem powstającym z podziałów komórek
nabłonkowych tychże mieszków.

3) Oparzenie III stopnia obejmuje już całą grubość skóry i niszczy przydatki skóry. Rany
są zwęglone, woskowate, barwy białej lub szarawej. Zwykle są też suche. Oparzone
powierzchnie są niebolesne, nie reagują na dotyk lub ukłucie. Wyleczenie tego typu
oparzeń jest już tylko częściowe, na skórze pozostają różnie rozległe i głębokie blizny.

Czy w przypadku oparzeń II stopnia u poszkodowanego będą występowały
zaczerwienienia i pęcherze z płynem ustrojowym:
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a. Tak.
b. Zaczerwienienia tak natomiast pęcherze nie.
c. Nie.
9.

Czy Państwowa Straż Pożarna w ramach ustawy o państwowym ratownictwie
medycznym może przewozić poszkodowanych na Szpitalny Oddział Ratunkowy
(SOR):
a. Tak, jeżeli wstępuje zagrożenie życia dla poszkodowanego.
b. Tylko w przypadku prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
c. Nie może.
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