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W 2009 r. ukaza³y siê nastêpuj¹ce wydawnictwa z dziedziny ochrony przeciwpo¿arowej:

KSI¥¯KI
Centralna Szko³a Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie
1. Krakowski Krzysztof, Przygotowanie i prowadzenie æwiczeñ CS PSP, Centralna Szko³a PSP 2009, nak³ad 100 egz., ss.192.
Poradnik metodyczny wydany przez CS PSP, zosta³ przekazany do Biura ds.
Ochrony Ludnoœci i Obrony Cywilnej KG PSP. Powsta³ jako materia³ po warsztatach organizowanych na terenie Szko³y.
2. ¯uczek Robert, Wolski Tomasz, III konferencja naukowo-techniczna.
Wp³yw dyrektyw „SEVESO II” I „ATEX” na poprawê bezpieczeñstwa polskich zak³adów przemys³owych, Centralna Szko³a PSP w Czêstochowie,
Czêstochowa 2008, nak³ad 200 egz., ss. 120.
Publikacja zawiera referaty wyg³oszone podczas konferencji o tym samym tytule.
3. Chmiel Marek, Jankowski Jaros³aw, Andruszkiewicz Dariusz, CS PSP,
15-lecie CS PSP w Czêstochowie, Centralna Szko³a PSP w Czêstochowie,
Czêstochowa 2008, nak³ad 300 egz., ss. 52.
Przybli¿enie historii CS PSP w Czêstochowie zwi¹zane z obchodami 15-lecia
istnienia Szko³y.

Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie
1. Niciñski Kazimierz, Sa³aciñski Krzysztof, Planowanie ochrony zabytków na
wypadek nadzwyczajnych zagro¿eñ, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie,
Centrum Szkolenia Ochrony Ludnoœci i Dóbr Kultury, nak³ad 500 egz.,
ss. 214.
Ksi¹¿ka jest adresowana do organów administracji publicznej i zarz¹dzania kryzysowego, jak równie¿ mo¿e byæ interesuj¹ca dla œrodowiska akademickiego.
Poruszana jest w niej tematyka ochrony zabytków w czasie pokoju i metodyki
planowania ich ochrony w sytuacjach kryzysowych.

2. Marcinko Marcin, £ubiñski Piotr, Wybrane zagadnienia z zakresu miêdzynarodowego prawa humanitarnego, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, Centrum Szkolenia Ochrony Ludnoœci i Dóbr Kultury, nak³ad 500
egz., ss. 231.
Podrêcznik dla s³uchaczy kursów i studentów ma przybli¿yæ znajomoœæ prawa
humanitarnego, m.in. wœród osób zajmuj¹cych siê obron¹ cywiln¹ i zarz¹dzaniem kryzysowym. Znajdziemy w nim istotne zagadnienia z tej dziedziny.
3. Kocio³ek Krzysztof, Testy egzaminacyjne do szkó³ aspirantów PSP z lat
2000–2008, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, nak³ad 500 egz.,
ss. 92.
Zbiór testów dla kandydatów na dzienne studium aspiranckie.
4. Kocio³ek Krzysztof, Bezpieczny przewóz drogowy cieczy palnych – ADR
klasa 3, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, nak³ad 150 egz., ss. 48.
Zbiór referatów na seminarium o tym samym tytule.
5. Kocio³ek Krzysztof, Bezpieczny przewóz drogowy gazów palnych,
truj¹cych, ¿r¹cych, dusz¹cych i utleniaj¹cych – ADR klasa 2, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, nak³ad 200 egz., ss. 104.
Zbiór referatów na seminarium o tym samym tytule.
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6. Kocio³ek Krzysztof, Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposa¿eniu technicznym, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, nak³ad 200
egz., ss. 104.
Zbiór referatów na seminarium o tym samym tytule.
7. Kocio³ek Krzysztof, Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagro¿eñ – integracja systemów bezpieczeñstwa, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, nak³ad 150 egz., ss. 120.
Zbiór referatów na seminarium o tym samym tytule.
8. Kocio³ek Krzysztof, Bezpieczeñstwo po¿arowe obiektów u¿ytecznoœci publicznej, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, ss. 86.
Zbiór referatów na seminarium o tym samym tytule.
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Szko³a Podoficerska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bydgoszczy
1.

Gil Dariusz, Wyposa¿enie techniczne stra¿y po¿arnych. Sprzêt ratowniczy,
Szko³a Podoficerska PSP, Bydgoszcz 2009, nak³ad 1000 egz., ss. 224.
Ksi¹¿ka przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna na poziomie szkolenia podstawowego i uzupe³niaj¹cego stra¿aka jednostki ochrony przeciwpo¿arowej.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefowie
1. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Sygnalizacji
Alarmu Po¿arowego. Wyd. III, Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 70 egz.
Publikacja przeznaczona dla uczestników kursu dla projektantów systemów sygnalizacji po¿arowej organizowanych w ramach konsorcjum naukowo-przemys³owego, wspó³pracy z CNBOP. Zawiera ona informacje dotycz¹ce podstaw
prawnych i technicznych systemów sygnalizacji po¿aru i automatyki po¿arniczej, integracji i wspó³dzia³ania systemów sygnalizacji po¿aru z systemami zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, wytyczne sterowania urz¹dzeniami przeciwpo¿arowymi, wymagania dla akumulatorów 12/24 V w systemach sygnalizacji po¿aru i automatyki oraz informacje na temat projektowania instalacji przewodowej dla systemów sygnalizacji po¿arowej.
2. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Sygnalizacji Alarmu Po¿arowego. Wyd. IV uzup., Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 90 egz.
Publikacja przeznaczona dla uczestników kursu dla projektantów systemów sygnalizacji po¿arowej organizowanych w ramach konsorcjum naukowo-przemys³owego. Zawiera ona informacje dotycz¹ce podstaw prawnych i technicznych systemów sygnalizacji po¿aru i automatyki po¿arniczej, integracji
i wspó³dzia³ania systemów sygnalizacji po¿aru z systemami zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, wytyczne sterowania urz¹dzeniami przeciwpo¿arowymi, wymagania dla akumulatorów 12/24 V w systemach sygnalizacji po¿aru
i automatyki oraz informacje na temat projektowania instalacji przewodowej dla
systemów sygnalizacji po¿arowej. Materia³ uzupe³niony o zmiany w przepisach.
3. Szkolenie Naczelników OSP. Wyd. I, Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad
300 egz.
W ramach szkolenia naczelników OSP opracowano materia³y zawieraj¹ce 7 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 13 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy: obowi¹zki, uprawnienia
i odpowiedzialnoœæ naczelnika Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, wspó³dzia³anie
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OSP z organami samorz¹du terytorialnego i jednostkami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, wybrane zagadnienia operacyjne, ceremonia³ po¿arniczy, organizacja
szkoleñ, æwiczeñ oraz zawodów sportowo-po¿arniczych Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych, zaplecze logistyczne w OSP,
propaganda z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej.
4. Szylar Janusz, Szkolenie stra¿aków ratowników OSP z zakresu dzia³añ
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Wyd. I, CNBOP,
nak³ad 300 egz.
W ramach szkolenia stra¿aków ratowników OSP z zakresu dzia³añ przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach opracowano materia³y zawieraj¹ce
9 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 11 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy: konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii, dzia³ania ratownicze i zabezpieczaj¹ce, usuwanie
skutków powodzi, sprzêt ratownictwa wodnego, czynnoœci cz³onka za³ogi ³odzi
ratowniczej, udzielanie pomocy ludziom i zwierzêtom, lokalizacja i wydobywanie
zw³ok, dzia³ania ratownictwa wodnego na terenach objêtych powodzi¹,
dzia³ania ratownicze na lodzie.
5. Szkolenie dowódców OSP. Wyd. I, CNBOP, nak³ad 300 egz.
W ramach szkolenia dowódców OSP opracowano materia³y zawieraj¹ce 8 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 14 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy: organizacja ochrony przeciwpo¿arowej, kierowanie dzia³aniami gaœniczymi, dzia³ania gaœnicze, dzia³ania
ratownictwa na drodze, organizacja ³¹cznoœci dowodzenia i wspó³dzia³ania,
organizacja szkoleñ doskonal¹cych w Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych, sporz¹dzanie dokumentacji z dzia³añ ratowniczych, organizacja i funkcjonowanie
Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP.
6. Szkolenie Komendantów Gminnych Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wyd. I. Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad
300 egz.
W ramach szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP opracowano materia³y
zawieraj¹ce 8 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 18 godzin
wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy: podstawowe
akty prawne z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej i funkcjonowania Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, zadania i kompetencje komendanta gminnego, kierowanie dzia³aniami ratowniczymi, Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy na
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7. Szkolenie projektantów, instalatorów i konserwatorów DŸwiêkowych
Systemów Ostrzegawczych. Wyd. IV uzup. Praca zbiorowa, CNBOP,
nak³ad 60 egz.
Materia³ zawiera informacje na temat certyfikacji, zasad wprowadzania do obrotu i stosowania urz¹dzeñ w Europie i w Polsce. Ponadto wybrane zagadnienia
akustyki istotne dla DSO, informacje na temat g³oœników stosowanych w DSO,
przepisy z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej w Polsce wraz z komentarzami,
informacje na temat dzia³alnoœci kontrolno-rozpoznawczej w PSP, omówienie
procesu budowlanego, psychologii ewakuacji i budowy komunikatów ewakuacyjnych. Przedstawia tak¿e prezentacjê elementów systemu DSO, zastosowanie, zasadê dzia³ania, konfiguracjê, sposób u¿ytkowania, konserwacjê i badania
laboratoryjne DSO.
8. Kie³basa Tomasz, Planowane zmiany w organizacji europejskiego systemu
oceny zgodnoœci wyrobów budowlanych, CNBOP, nak³ad 30 egz.
Przedmiotem materia³u jest omówienie planowanych zmian w organizacji dotychczasowego systemu oceny zgodnoœci wyrobów budowlanych. Autor przedstawi³
obowi¹zuj¹ce akty prawne odnosz¹ce siê do oceny zgodnoœci wyrobów budowlanych, a tak¿e wymagañ, jakie powinny spe³niaæ notyfikowane jednostki
uczestnicz¹ce w ocenie zgodnoœci. Kolejn¹ czêœæ prezentacji stanowi¹ zagadnienia zwi¹zane ze zmianami odnosz¹cymi siê do obowi¹zuj¹cej Dyrektywy Rady
Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli¿enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do wyrobów budowlanych – 89/106/EWG (OJ L 40,
11.2.1989, p. 12) i skutków, jakie nios¹ za sob¹ zmiany dla rynku wyrobów budowlanych, wynikaj¹ce z projektu rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiaj¹cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych (ang. Regulation of the European Parliament and of
the Council laying down harmonised conditions for the marketing of the construction products), zwany równie¿ Construction Product Regulation – skrót
CPR.

9. Szkolenie dla konserwatorów podrêcznego sprzêtu gaœniczego I stopnia.
Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 30 egz.
Skrypt zapoznaje uczestników z nastêpuj¹c¹ tematyk¹:
• Koncepcja certyfikacji us³ug – konserwacji gaœnic wed³ug zasad nowego podejœcia CNBOP;
• Normy, rozporz¹dzenia i przepisy w zakresie ochrony ppo¿. dotycz¹ce podrêcznego sprzêtu gaœniczego;
• Budowa i zasada dzia³ania gaœnic i agregatów gaœniczych;
• Zasady BHP przy przegl¹dach i naprawach gaœnic;
• Zasady prawid³owego przeprowadzania przegl¹dów i napraw podrêcznego
sprzêtu gaœniczego;
• Sposoby oznakowania gaœnic po przegl¹dach i naprawach;
• Œrodki gaœnicze: rodzaje, w³aœciwoœci i mo¿liwoœci zastosowania.
10. Szkolenie dla konserwatorów podrêcznego sprzêtu gaœniczego II stopnia.
Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 30 egz.
Na podbudowie czêœci pierwszej szkolenia (materia³) skrypt przedstawia uczestnikom zakres certyfikacji us³ug w zakresie konserwacji gaœnic oraz proces dopuszczenia do u¿ytkowania, a tak¿e metodykê prowadzenia badañ podrêcznego
sprzêtu gaœniczego.
11. Szkolenie stra¿aków ratowników OSP cz. I (dodruk). Praca zbiorowa,
CNBOP, nak³ad 300 egz.
W ramach szkolenia podstawowego stra¿aków ratowników OSP – czêœæ I opracowano materia³y zawieraj¹ce 13 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 19 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy:
organizacja Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, s³u¿ba wewnêtrzna, musztra,
sprzêt ratowniczy i podrêczny sprzêt gaœniczy, drabiny po¿arnicze, wê¿e, armatura wodna, sprzêt do podawania piany, proces spalania a po¿ar, zadania stra¿aków w zastêpie, podstawy organizacji akcji gaœniczej, rozwijanie linii,
zajmowanie stanowisk gaœniczych, gaszenie po¿arów oraz œrodki gaœnicze, ewakuacja ludzi, zwierz¹t i mienia, dzia³anie w czasie innych miejscowych zagro¿eñ,
³¹cznoœæ bezprzewodowa i alarmowanie.
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szczeblu gminy, zarz¹dzanie kryzysowe na szczeblu gminy, powiatowe plany ratownicze, organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system
powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym, organizacja szkoleñ, æwiczeñ
oraz zawodów sportowo-po¿arniczych OSP i M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych.

12. Szkolenie stra¿aków ratowników OSP cz. II (dodruk). Praca zbiorowa,
CNBOP, nak³ad 300 egz.
W ramach szkolenia podstawowego stra¿aków ratowników OSP – czêœæ II opracowano materia³y zawieraj¹ce 13 tematów przeznaczonych do realizacji w cza-
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sie 13 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy:
organizacja ochrony ludnoœci, w tym ochrony przeciwpo¿arowej, rozwój po¿aru, taktyka gaszenia po¿arów, sprzêt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy
sprzêt mechaniczny, podstawowe zadania stra¿aków ratowników OSP w czasie
dzia³añ chemiczno-ekologicznych, elementy pierwszej pomocy.
13. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzêtu ratowniczego OSP (dodruk).
Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 300 egz.
W ramach szkolenia kierowców-konserwatorów sprzêtu ratowniczego OSP
opracowano materia³y zawieraj¹ce 10 tematów przeznaczonych do realizacji
w czasie 17 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy: prawa i obowi¹zki kierowcy samochodu po¿arniczego, charakterystyka
podstawowych samochodów po¿arniczych, zasady bezpieczeñstwa prowadzenia i ustawiania samochodów po¿arniczych, konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp, obs³uga techniczna samochodów po¿arniczych,
konserwacja i eksploatacja agregatów pr¹dotwórczych i osprzêtu, konserwacja
i eksploatacja hydraulicznych urz¹dzeñ ratowniczych, konserwacja i eksploatacja pi³, zasady eksploatacji sprzêtu ochrony dróg oddechowych, ³¹cznoœæ
i alarmowanie.
14. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla stra¿aków ratowników
OSP (dodruk). Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 300 egz.
W ramach szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla stra¿aków ratowników OSP opracowano materia³y zawieraj¹ce 7 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 10 godzin wyk³adów. W podrêczniku omówione zosta³y
nastêpuj¹ce tematy: wypadki drogowe – statystyka i przyczyny, budowa pojazdów samochodowych, hydrauliczne urz¹dzenia ratownicze, organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach, metody uwalniania osób poszkodowanych
z samochodów osobowych, ciê¿arowych oraz autobusów, postêpowanie w czasie akcji z wystêpowaniem substancji niebezpiecznych, postêpowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
15. Transfer wiedzy i doœwiadczeñ. Studium wybranych akcji ratowniczych.
Praca zbiorowa pod red. Macieja Schroedera, CNBOP, nak³ad 75 egz.
Skrypt wydany w ramach projektu „Zintegrowany mobilny system wspomagaj¹cy dzia³ania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS” dofinansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków „Innowacyjna Gospodarka”
i przeznaczony dla uczestników warsztatów zorganizowanych przez CNBOP.
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16. Potencjalne scenariusze zastosowañ projektowanego systemu w dzia³aniach ratowniczych oraz wspomagania zarz¹dzania kryzysowego. Praca
zbiorowa, CNBOP, nak³ad 75 egz.
Skrypt wydany w ramach projektu „Zintegrowany mobilny system wspomagaj¹cy dzia³ania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS” dofinansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków „Innowacyjna Gospodarka”
i przeznaczony dla uczestników warsztatów zorganizowanych przez CNBOP.
Zawiera opracowania potencjalnych zastosowañ opracowywanego systemu dla ratownictwa wodnego, dzia³añ podczas powodzi, dzia³añ podczas katastrof budowlanych,
ratownictwa drogowego, chemicznego, radiologicznego, biologicznego, a tak¿e
wspomagania zarz¹dzania kryzysowego w wymienionych powy¿ej przypadkach.
17. Opis potencjalnych scenariuszy u¿ycia systemu. Praca zbiorowa, CNBOP,
nak³ad 80 egz.
Skrypt wydany w ramach projektu „Zintegrowany mobilny system wspomagaj¹cy dzia³ania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS” dofinansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków „Innowacyjna Gospodarka”
i przeznaczony dla uczestników warsztatów zorganizowanych przez CNBOP.
Zadanie nr 1. „Opracowanie za³o¿eñ taktyczno-technicznych dla systemu i podsystemów”
18. Projekt wstêpnych za³o¿eñ taktyczno-technicznych dla systemu i podsystemów. Praca zbiorowa, CNBOP, nak³ad 75 egz.
Skrypt wydany w ramach projektu „Zintegrowany mobilny system wspomagaj¹cy dzia³ania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS” dofinansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków „Innowacyjna Gospodarka”
i przeznaczony dla uczestników warsztatów zorganizowanych przez CNBOP.
Zadanie nr 1. „Opracowanie za³o¿eñ taktyczno-technicznych dla systemu i podsystemów”.
19. Zarz¹dzanie kryzysowe i doskonalenie systemu ochrony ludnoœci. Praca
zbiorowa, CNBOP, nak³ad 70 egz.
Publikacja wydana z okazji warsztatów „Zdefiniowanie wymagañ u¿ytkowników
koñcowych” w ramach projektu „Zintegrowany mobilny system wspomagaj¹cy
dzia³ania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS”.
Przedstawia materia³y dotycz¹ce zarz¹dzania kryzysowego, Ÿróde³ zagro¿eñ
na terenie kraju, zadania i kompetencje organów administracji publicznej oraz
ogólnej polityki pañstwa w dziedzinie bezpieczeñstwa.
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1. Paduch Bo¿ena, G¹siorczyk Pawe³, Falecki Dariusz, Muzealny Rocznik Po¿arniczy t. 13, Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, nak³ad 500
egz., ss. 228.
Ksi¹¿ka zawiera materia³y pokonferencyjne 16. Miêdzynarodowego Sympozjum Historycznego CTIF (t³umaczone z jêzyka niemieckiego) dotycz¹ce genezy
i rozwoju he³mów stra¿ackich do czasów wspó³czesnych.
2. Formaniewicz Anna, 35 lat Wielkopolskiego Muzeum Po¿arnictwa, Centralne Muzeum Po¿arnictwa, nak³ad 763, ss. 64.
Publikacja prezentuje Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach.
Zawiera liczne fotografie eksponatów, ekspozycji oraz wa¿niejszych wydarzeñ
na przestrzeni minionych lat.

Pozosta³e jednostki ochrony przeciwpo¿arowej i inni wydawcy
1. Frankowski Witold, Zaleski Bogdan, Cho³da Edward, Skrypt inspektora
ochrony przeciwpo¿arowej, Oœrodek Techniki Po¿arniczej Stowarzyszenia
Po¿arników Polskich, 2009 r, nak³ad 1000 egz., ss. 308.
Ksi¹¿ka, licz¹ca ponad 300 stron ca³kowicie pokrywa siê, zarówno w treœci, jak
i w kolejnoœci tematyki z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpo¿arowej Komendy G³ównej PSP i jest doskona³ym uzupe³nieniem wiedzy zdobytej na kursie. Wspó³autorzy i opiniuj¹cy ksi¹¿kê to grono powszechnie znanych
i cenionych specjalistów i praktyków z dziedziny ochrony przeciwpo¿arowej
w Polsce. Jej przydatnoœæ polecana jest g³ównie podczas szkoleñ na kursach inspektorów ochrony przeciwpo¿arowej oraz w praktycznej realizacji zadañ
ochrony przeciwpo¿arowej.
Zawiera wiele wskazówek przydatnych do bezpoœredniego stosowania przez inspektora ochrony przeciwpo¿arowej na co dzieñ, a tak¿e dla wszystkich osób
pracuj¹cych w tej dziedzinie. Stan prawny – aktualny na grudzieñ 2009 r. (wraz
z za³¹czan¹ aktualizacj¹ uwzglêdniaj¹c¹ przepisy, które pojawi³y siê w drugiej
po³owie 2009 r.)
2. Matuszewski Dariusz, Nolka Wojciech, Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Grodzisku Wielkopolskim 1999–2009. Grodziskie Zeszyty Historyczne nr 16, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Grodziskiej
w Grodzisku Wlkp. i Muzealna Izba Tradycji Ziemi Grodziskiej w Grodzisku
Wlkp, nak³ad 500 egz., ss. 71.

Publikacja wydana zosta³a z okazji X-lecia Komendy Powiatowej PSP, zawiera
informacje o dzia³alnoœci PSP oraz o jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej
powiatu grodziskiego.
3. Mocek Arkadiusz, Dostosuj swoje miejsce pracy do obowi¹zuj¹cych wymagañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej – Bezpieczeñstwo po¿arowe
w hotelach, motelach i pensjonatach, KP PSP Wolsztyn, ss. 28, dostêpna
na www.straz.powiatwolsztyn.pl.
Opracowanie stanowi listê kontroln¹ z komentarzem na podstawie, której mo¿na dokonaæ oceny stopnia bezpieczeñstwa po¿arowego obiektów stanowi¹cych
budynki zamieszkania zbiorowego, jak hotele, motele i pensjonaty.
4. Wasylik Jaros³aw, XXX-lecie Zawodowego Po¿arnictwa w Sieradzu,
Spo³eczny Komitet Obchodów 30-lecia Zawodowego Po¿arnictwa w Sieradzu, nak³ad 450 egz., ss. 108.
Monografia wydana z okazji jubileuszu 30-lecia zawodowego po¿arnictwa w Sieradzu, opisuj¹ca historiê sieradzkiego po¿arnictwa na podstawie wspomnieñ
stra¿aków oraz ich rodzin.
5. Bezpieczeñstwo po¿arowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpo¿arowych, techniczno-budowlanych oraz stosowanych urz¹dzeñ
przeciwpo¿arowych. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa, Oddzia³ Œwiêtokrzyski, nak³ad 350 egz., ss. 100.
Skrypt ze zbiorem referatów z IV Konferencji naukowo-szkoleniowej w Kielcach, 16 paŸdziernika 2009 r., zorganizowanej przez Œwiêtokrzyski Oddzia³
SITP wraz z Komend¹ Wojewódzk¹ PSP w Kielcach.
Kierunki zmian w przepisach przeciwpo¿arowych i techniczno-budowlanych,
problemy w projektowaniu i uzgadnianiu przeciwpo¿arowych instalacji wodoci¹gowych oraz SUG, zasady uzgadniania i odbioru SSP i DSO, projektowanie
systemów wentylacji po¿arowej w aspekcie nowelizacji przepisów technicznobudowlanych. Publikacja dla uczestników konferencji.
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Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach

6. Bezpieczeñstwo po¿arowe obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Szko³y Aspirantów PSP, nak³ad 250 egz., ss. 88.
Skrypt ze zbiorem referatów z seminarium naukowo-technicznego w Zakopanem, 5–7 listopada 2009 r. zorganizowanego przez Ma³opolski Oddzia³ SITP
wraz z Komend¹ Wojewódzk¹ PSP w Krakowie. Nowe wymagania dla budynków u¿ytecznoœci publicznej po zmianach w przepisach techniczno-budowlanych, przewidywane kierunki ewolucji tych przepisów w zakresie
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bezpieczeñstwa po¿arowego, konsekwencje zmian w przepisach przeciwpo¿arowych MSWiA, nowoczesne metody i techniki komputerowe in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego. Publikacja dla uczestników seminarium: projektantów,
architektów, stra¿aków PSP i rzeczoznawców ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych.
7. Ratownictwo medyczne – nowe problemy i rozwi¹zania. Praca zbiorowa,
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ Sto³eczny,
nak³ad 100 egz., ss. 44.
Skrypt i p³yta CD ze zbiorem referatów z seminarium szkoleniowego w Warszawie, 31 marca 2009 r., zorganizowanego przez Sto³eczny Oddzia³ SITP wraz ze
Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej. Aspekty prawne szkoleñ w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwo medyczne w zdarzeniach masowych
i w wypadkach komunikacyjnych. Prezentowane zagadnienia skierowane do
uczestników seminarium: funkcjonariuszy PSP i s³u¿b mundurowych, druhów
OSP, zespo³ów ratowniczych.
8. Ochrona przeciwpo¿arowa. Zakopane, wiosna 2009. Praca zbiorowa,
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ Œl¹ski,
nak³ad 250 egz. p³yt.
P³yta CD ze zbiorem materia³ów z seminarium w Zakopanem, 19–22 marca
2009 r., zorganizowanego przez Œl¹ski Oddzia³ SITP. Wymagania ochrony
przeciwpo¿arowej dla budynków wysokich, nowe sposoby okreœlania wymagañ
ochrony przeciwpo¿arowej dla budynków, zastosowanie narzêdzi in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego w projektowaniu systemów zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w tych budynkach i przygotowanie ich do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Materia³y przeznaczone dla uczestników seminarium.
9. Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe obiektów przemys³owych. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ Sto³eczny, nak³ad 100 egz. p³yt.
P³yta CD ze zbiorem materia³ów z konferencji naukowo-szkoleniowej w Warszawie, 28 kwietnia 2009 r., zorganizowanej przez Sto³eczny Oddzia³ SITP. Wymagania bezpieczeñstwa po¿arowego dla obiektów przemys³owych, mo¿liwoœci
planowania i projektowania nowoczesnych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych
tych obiektów z zastosowaniem narzêdzi in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego.
Prezentowane zagadnienia skierowane s¹ przede wszystkim do projektantów
obiektów przemys³owych i magazynowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeñ
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przeciwpo¿arowych oraz osób odpowiedzialnych za planowanie i prowadzenie
inwestycji.
10. Projektowanie wentylacji po¿arowej. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ Sto³eczny, nak³ad 200 egz. p³yt.
P³yta CD ze zbiorem materia³ów z warsztatów szkoleniowych w Warszawie,
19–20 maja 2009 r., zorganizowanych przez Sto³eczny Oddzia³ SITP. Wiedza
teoretyczna i praktyczna z zakresu projektowania i odbioru instalacji wentylacji
po¿arowej w budynkach wysokich, gara¿ach oraz w budynkach jednokondygnacyjnych i wielkokubaturowych, a tak¿e program do obliczania wentylacji po¿arowej. Materia³y przeznaczone dla uczestników warsztatów: projektantów,
rzeczoznawców i pracowników wydzia³ów kontrolno-rozpoznawczych komend
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
11. Ewakuacja ludzi z obiektów budowlanych z uwzglêdnieniem osób niepe³nosprawnych. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ w £odzi, Komenda Wojewódzka PSP w £odzi, nak³ad
200 egz. p³yt.
P³yta CD ze zbiorem materia³ów z konferencji naukowo-technicznej w Spale,
1–2 paŸdziernika 2009 r., zorganizowanej przez Oddzia³ SITP w £odzi wraz
z Komend¹ Wojewódzk¹ PSP w £odzi i £ódzk¹ Rad¹ FSNT-NOT. Zagadnienia
prawne, organizacyjne, techniczne i edukacyjne dotycz¹ce ewakuacji ludzi
z obiektów budowlanych, w tym tak¿e zwi¹zanych z ich zachowaniem psychicznym i fizycznym, z uwzglêdnieniem ró¿nych rodzajów niepe³nosprawnoœci.
12. Metodyka obliczeñ wymaganych czasów ewakuacji i zabezpieczeñ technicznych dróg ewakuacyjnych w aspekcie nowej formu³y przepisów
techniczno-budowlanych. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ Sto³eczny, nak³ad 200 egz. p³yt.
P³yta CD ze zbiorem materia³ów z konferencji szkoleniowej w Warszawie,
28 paŸdziernika 2009 r., zorganizowanej przez Sto³eczny Oddzia³ i Izbê Rzeczoznawców SITP. Projekt nowej formu³y przepisów techniczno-budowlanych,
rola in¿ynierskich metod zapewnienia bezpieczeñstwa w czasie ewakuacji, metodyka obliczeñ i doboru instalacji wentylacji oddymiaj¹cej drogi ewakuacyjne,
œwiatowe rozwi¹zania dotycz¹ce wykorzystania dŸwigów do celów ewakuacji,
symulacje komputerowe warunków ewakuacji, nowa generacja rozwi¹zañ technicznych ochrony dróg ewakuacyjnych z zastosowaniem czynnych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i przeciwdymowych. Materia³y przeznaczone dla
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13. Sta³e urz¹dzenia gaœnicze. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ Sto³eczny, nak³ad 120 egz. p³yt.
P³yta CD ze zbiorem materia³ów z VII Konferencji Szkoleniowej w Warszawie,
19 listopada 2009 r., zorganizowanej przez Sto³eczny Oddzia³ i Izbê Rzeczoznawców SITP. Tematyka urz¹dzeñ gaœniczych wodnych (tryskaczowych
i mg³owych) oraz gazowych z aspektami normalizacyjno-prawnymi oraz interesuj¹cymi rozwi¹zaniami technicznymi z tej dziedziny.
14. Polak Jerzy, Stra¿nice Bielska-Bia³ej, Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miejskiego w Bielsku-Bia³ej, 2009. Format B5, nak³ad 1000 egz., ss.122.
Materia³ o zanikaj¹cej stra¿ackiej infrastrukturze, pokazuj¹cy unikaln¹ architekturê stra¿nic Bielska-Bia³ej oraz opisuj¹cy historiê po¿arnictwa na terenie miasta
od 1864 r. do paŸdziernika 2009 r.

BROSZURY
1. Projekty i ich efekty. Jak podlascy stra¿acy wykorzystuj¹ œrodki pomocowe.
Opracowana przez Marcina Janowskiego z Komendy Wojewódzkiej PSP
w Bia³ymstoku, nak³ad 200 egz., ss. 20.
Podsumowanie projektów zrealizowanych przez jednostki PSP województwa
podlaskiego w latach 2001–2009, wydana w ramach promocji projektu
„Kszta³cenie bez granic – Podniesienie wiedzy i umiejêtnoœci pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia spo³eczeñstwa obywatelskiego”.
2. III Powiatowe Zawody Sprawnoœciowe Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Opracowana przez Krzysztofa Panocha, wydana przez Urz¹d Miejski w Miejskiej Górce, nak³ad 300 egz., ss. 2.
Zawiera informacje dot. charakterystyki jednostek uczestnicz¹cych w zawodach
oraz opis konkurencji zawodów.
3. Zarys dziejów ochrony przeciwpo¿arowej na Ziemi Œredzkiej.
Opracowana przez Stefana Kalaka i Waldemara Stypiñskiego, wydana przez
Komendê Powiatow¹ PSP w Œrodzie Wlkp, nak³ad 500 egz., ss. 35.
Pozycja wydana z okazji nadania sztandaru KP PSP Œroda Wlkp.

4. Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpo¿arowej województwa
podlaskiego w 2008 r.
Opracowana pod redakcj¹ Marcina Janowskiego z Komendy Wojewódzkiej
PSP w Bia³ymstoku, nak³ad 200 egz., ss. 16.
Syntetyczna informacja dotycz¹ca dzia³alnoœci jednostek stra¿y po¿arnej, na potrzeby narady rocznej.
5. „Partnerstwo dla bezpieczeñstwa. Transgraniczny system wspierania
dzia³añ ratowniczych przez wspólne przedsiêwziêcia i zakup sprzêtu specjalistycznego”.
Opracowana przez Beatê Gorek i Grzegorza Brzozowskiego, wydana przez BM
Studio – Pracownia Reklamy na zlecenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu,
nak³ad 1500 egz., ss. 2.
Broszura dotyczy informacji na temat realizowanego przez Komendê Wojewódzk¹ PSP w Opolu oraz Stra¿ Po¿arn¹ w O³omuñcu przy wsparciu ze œrodków EFRR w ramach PO WT RCz-RP 2007–2013 projektu, który ma na celu
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo na obszarze pogranicza.
6. 10-lecie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawie Mazowieckiej.
Opracowana przez Marcina Szymañskiego z Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej, wyda³a ta komenda, nak³ad 100 egz., ss. 24.
Historia przedstawiaj¹ca osi¹gniêcia komendy od momentu jej powstania, czyli
od 1999 r.
7. Stra¿ak to wiêcej ni¿ zawód
Wyda³a j¹ Komenda Wojewódzka PSP w £odzi, nak³ad 1000 egz., ss. 4.
Informacja o zasadach naboru do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z przeznaczeniem propagowania zawodu stra¿aka wœród m³odzie¿y i zainteresowanych
s³u¿b¹ w PSP, wykorzystana m.in. na gie³dzie informacji o zawodach mundurowych.
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architektów, projektantów wentylacji, rzeczoznawców, stra¿aków PSP, producentów, dystrybutorów, inwestorów.

8. 112 Ratunek
Opracowana przez Marka Parola i Macieja Gapiñskiego, wydana przez Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa Oddzia³ w £odzi, nak³ad 1000
egz., ss. 8.
Broszura ma charakter edukacyjny i powsta³a w celu upowszechniania znajomoœci numeru alarmowego 112. W ksi¹¿eczce przestawione s¹ przygody ro-
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dziny podró¿uj¹cej po Europie, która napotyka na ró¿ne zdarzenia powoduj¹ce
koniecznoœæ kontaktowania siê ze stra¿¹ po¿arn¹, pogotowiem ratunkowym i
policj¹. Broszura adresowana jest do dzieci powy¿ej pi¹tego roku ¿ycia, a tak¿e
m³odzie¿y i osób doros³ych.
9. Zadania Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie
Opracowana przez pracowników KM PSP w Koszalinie, wyda³a ta komenda,
nak³ad 500 egz., ss. 2.
Broszura informuj¹ca o zadaniach Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, wydana w ramach promocji PSP.
10. 10 przykazañ ma³ego stra¿aka
Opracowana przez pracowników KM PSP w Koszalinie, wyda³a ta komenda
oraz Urz¹d Miejski w Koszalinie, nak³ad 500 egz., ss. 4.
Broszura informacyjna dla dzieci wydana w ramach Ogólnopolskiego Programu
Przedszkolnego „Edukacja Przeciwpo¿arowa”.
11. Jak postêpowaæ w razie po¿aru? Jak zapobiegaæ po¿arom?
Opracowana przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w P³ocku, wydana
przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, nak³ad 2000 egz., ss.24.
Edukowanie spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego.

PRASA PO¯ARNICZA I PUBLIKACJE URZÊDOWE
Ogólnopolska prasa po¿arnicza
1. Przegl¹d Po¿arniczy 2009, nr 1–12.
Miesiêcznik Komendy G³ównej PSP ukazuj¹cy siê od 15 grudnia 1912 r.
Wydawca: Komendant G³ówny PSP, Warszawa, ul. Podchor¹¿ych 38, Format
A4, nak³ad 4000 egz. Sk³ad i druk: Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Kolporta¿: Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 2009,
nr 1 i 2.
Ukazuje siê od 1992 r. Stanowi kontynuacjê wydawanego w latach 1951–1991
„Dziennika Zarz¹dzeñ i Rozkazów Komendy G³ównej Stra¿y Po¿arnych”.
Wydawca: Komenda G³ówna PSP, Warszawa, ul. Podchor¹¿ych 38. Format
A4, nak³ad 400 egz. Sk³ad i druk: Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kolporta¿: Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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3. Bezpieczeñstwo i Technika Po¿arnicza nr 1, 2, 3, 4/09.
Kwartalnik CNBOP, praca zbiorowa, CNBOP. Format A5, nak³ad 300 egz.
Wydawnictwo kierowane jest do kadry Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, oœrodków
i instytutów naukowych, oœrodków akademickich oraz specjalistów pracuj¹cych
na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej i bezpieczeñstwa powszechnego. Prezentuje artyku³y z dziedziny organizacji i zarz¹dzania strategicznego, komunikacji kryzysowej, badañ i rozwoju, nowoczesnej techniki i technologii w s³u¿bie ochrony
przeciwpo¿arowej. Kwartalnik punktowany na liœcie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – 4 pkt.
4. Po¿arnik 2009, nr 1–4.
Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Po¿arników Polskich od 1995 r.
G³ównym celem czasopisma jest prezentowanie najnowszych osi¹gniêæ technicznych w ochronie ppo¿. oraz informowanie o bie¿¹cych wydarzeniach w bran¿y,
np.: po¿ary, ekspozycje po¿arnicze itp.
Wydawca: Stowarzyszenie Po¿arników Polskich. Format A4, nak³ad 600 egz.,
ss. zmienna (20–30).
5. Ochrona Przeciwpo¿arowa 2009, nr 1, 2, 3, 4.
Kwartalnik wydawany przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa, nak³ad 2000 egz., ss. 56.
Kwartalnik Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa ukazuj¹cy siê
od 2002 r. Aktualna merytoryczna wiedza techniczna w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego obiektów przemys³owych, magazynowych i u¿ytecznoœci publicznej oraz eksperckie porady pomagaj¹ce znaleŸæ rozwi¹zania skomplikowanych zagadnieñ, które czytelnicy napotykaj¹ w codziennej dzia³alnoœci zawodowej. Kwartalnik ma swoich sta³ych prenumeratorów w jednostkach
organizacyjnych PSP, komórkach nadzoru budowlanego, biurach projektowych, firmach ubezpieczeniowych, zak³adach pracy o du¿ym zagro¿eniu po¿arowym i firmach dzia³aj¹cych na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej.

Regionalna prasa po¿arnicza
1. Kurier Stra¿acki (1–12) 2009
Miesiêcznik Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi, nak³ad 800 egz., ss. 8–12.
Miesiêcznik stra¿aków województwa ³ódzkiego, który ukazuje siê od 1993 r.
Znajduj¹ siê w nim zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej oraz
dzia³alnoœci PSP województwa ³ódzkiego. Rozsy³any jest do wszystkich komend
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BIULETYNY
1. Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za rok 2008. Warszawa
2009.
Opracowuje go Wydzia³ Informacji i Promocji w Gabinecie Komendanta G³ównego Komendy G³ównej PSP na podstawie materia³ów dostarczonych przez
biura KG PSP, szko³y PSP, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefowie, Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach i Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa. Wydaje od 1993 r. Komenda
G³ówna PSP. Format A4, nak³ad 1300 egz., ss. 215.
Stanowi kontynuacjê: „Biuletynu Informacyjnego Ochrony Przeciwpo¿arowej”
(1952–1961, wydanie powielaczowe), „Biuletynu Statystycznego Komendy
G³ównej Stra¿y Po¿arnych” (1962), „Biuletynu Statystycznego Ochrony Przeciwpo¿arowej” (1963–1965), „Rocznika Statystycznego Ochrony Przeciwpo¿arowej” (1966–1970), „Rocznego Biuletynu Statystycznego Ochrony
Przeciwpo¿arowej” (1971–1991), wydawanych przez Komendê G³ówn¹ Stra¿y
Po¿arnych w Warszawie. W 1992 r. „Biuletyn”, z powodu gruntownej reorganizacji ochrony przeciwpo¿arowej, nie ukaza³ siê. Ponadto jest równie¿ w czêœci
kontynuacj¹ „Rocznika Statystycznego Po¿arów i Strat” (1961–1970) i „Rocznego Biuletynu Statystycznego Po¿arów i Strat” (1971–1991), a tak¿e „Rocznika Statystycznego Wyposa¿enia Stra¿y Po¿arnych w Podstawowy Sprzêt
Po¿arniczy” (1966–1991).
2. Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 2009, nr 1–24.
Wydaje go dwa razy w miesi¹cu Wydzia³ Informacji i Promocji Komendy G³ównej PSP. Ukazuje siê od 1992 r. Rozsy³any jest poczt¹ elektroniczn¹ do KW
PSP, szkó³ PSP, CNBOP w Józefowie, CMP w Mys³owicach i instytucji
wspó³pracuj¹cych z PSP oraz zamieszczany na stronie internetowej Komendy
G³ównej PSP. Stanowi kontynuacjê „Informatora Komendy G³ównej Stra¿y Po¿arnych” wydawanego od listopada 1974 r.
3. Miesiêczny Biuletyn Prasowy 2009, nr 1–12.
Opracowuje go Wydzia³ Informacji i Promocji Komendy G³ównej PSP. Ukazuje siê od 1993 r. Format A4, nak³ad 2 egz. drukiem, ss. œr. 100. Rozsy³any

jest równie¿ poczt¹ elektroniczn¹ do rzeczników KW i Szkó³ PSP. Zbiór
najciekawszych artyku³ów z prasy lokalnej i regionalnej. Wychodz¹ równie¿
okazjonalnie specjalne biuletyny prasowe. Stanowi kontynuacjê „Biuletynu
Prasowego” wydawanego przez Komendê G³ówn¹ Stra¿y Po¿arnych w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku.
4. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie za 2009
rok. Dwumiesiêcznik.
Opracowany przez pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
nak³ad 10 egz., pozosta³e dystrybucja elektroniczna.
Najwa¿niejsze wydarzenia w PSP na terenie woj. mazowieckiego, statystyka,
opisy dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Przeznaczony dla w³adz administracyjnych
w województwie, s³u¿b oraz komend powiatowych/miejskich PSP.
5. Biuletyn Informacyjny Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim za 2009 rok, nr 1–12.
Opracowuje go Wydzia³ Operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Drawsku
Pomorskim, wydaje ta komenda. Zawiera informacje o stanie bezpieczeñstwa
po¿arowego w powiecie drawskim. Przeznaczony jest dla samorz¹dów gminnych i samorz¹du powiatowego, dzia³aczy Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP oraz prasy lokalnej. Format A5, nak³ad 36 egz. miesiêcznie,
ss. 8–16.
6. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdañsku, wyda³a ta
komenda, nak³ad 25 egz., ss. 96.
Przedstawienie stanu ochrony przeciwpo¿arowej na terenie województwa pomorskiego, przeznaczona dla samorz¹dowców oraz komend miejskich/powiatowych woj. pomorskiego.
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powiatowych/miejskich PSP województwa, urzêdów administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, bibliotek i mediów, a tak¿e instytucji wspó³pracuj¹cych.

7. Biuletyn Informacyjny Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Gdañsku za 2008 rok.
Opracowa³a go Elwira Osowicka-Kosznik z Komendy Miejskiej PSP w Gdañsku,
wyda³a ta komenda, nak³ad 20 egz., ss. 55.
W treœci biuletynu przedstawione s¹ dzia³ania KM PSP w Gdañsku w 2008 r.
Prezentuje dzia³alnoœæ Komendy Radzie Miasta Gdañska.

Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej • Information Bulletin of the State Fire Service

241

19. Wydawnictwa Po¿arnicze • Fire Service Publications

8. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £odzi za 2009 rok, nr 1–12.
Opracowuje go Wydzia³ Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP
w £odzi, wydaje raz w miesi¹cu ta komenda, nak³ad 35 egz.
9. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy Wydzia³u Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi na podstawie informacji zebranych z komórek organizacyjnych tej komendy i wydany przez ni¹ na p³ycie DVD, nak³ad 200 egz.
Zawiera informacje o jej dzia³alnoœci, m.in.: zagadnienia organizacyjno-prawne, kadrowe, bhp, finansowe, kwatermistrzowsko-techniczne, kontrolno-rozpoznawcze i operacyjne.
10. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, 2009.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, wydaje ta
komenda. Biuletyn zawiera zagadnienia prewencyjne, operacyjno-szkoleniowe
oraz informacje o dzia³alnoœci ratowniczo-gaœniczej, zapobieganiu po¿arom,
pracach kierownictwa i innych wa¿nych wydarzeniach w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej. Format A4, nak³ad 20 egz., ss. 192.

14. Biuletyn Informacyjny 1999–2008, ostatnie dziesiêciolecie jednostki.
Opracowany przez Zbigniewa Stefañca z Komendy Powiatowej PSP w Œwidniku, nak³ad 30 egz., ss. 49.
Opracowanie to stanowi zbiór najistotniejszych wydarzeñ z historii KP PSP
w Œwidniku na prze³omie lat 1999–2008. Przedstawia zmiany zaistnia³e na skutek rozwoju wyszkolenia, techniki po¿arniczej i wyposa¿enia oraz sprzêtu specjalistycznego. Biuletyn zosta³ wrêczony na po¿egnaniu komendanta
powiatowego Z. Stefañca w ramach podziêkowania za dotychczasow¹
wspó³pracê.
15. 10 lat dzia³alnoœci PSP w strukturach powiatu bytowskiego (1999–2008).
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Bytowie, wyda³a ta komenda, nak³ad 20 egz., ss.66.
Biuletyn podsumowuj¹cy pracê KP PSP Bytów w 2008 r. w odniesieniu do
1999 r.

11. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach za I pó³rocze 2009 roku.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, wydaje ta
komenda. Biuletyn zawiera zagadnienia prewencyjne, operacyjno-szkoleniowe
oraz informacje o dzia³alnoœci ratowniczo-gaœniczej, zapobieganiu po¿arom,
pracach kierownictwa i innych wa¿nych wydarzeniach w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej. Format A4, nak³ad 20 egz., ss. 197.

16. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, za 1 i 3
kwarta³ 2009 roku.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, wyda³a ta
komenda, nak³ad 30 egz., ss. 8.

12. Biuletyn Informacyjny Komendy Miejskiej PSP w £odzi 2009, nr 1–12.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Miejskiej PSP w £odzi, wydaje raz w miesi¹cu ta komenda. Biuletyn (od paŸdziernika 2007 r. wydawany raz w miesi¹cu),
zawiera zagadnienia prewencyjne, operacyjno-szkoleniowe oraz informacje
o dzia³alnoœci ratowniczo-gaœniczej, zapobieganiu po¿arom, pracach kierownictwa i innych wa¿nych wydarzeniach w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,
nak³ad 21 egz.

18. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach za 2008
rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, wyda³a ta
komenda, nak³ad 100 egz., ss. 32.
Stan organizacyjny, wyposa¿enie i wyszkolenie jednostek stra¿y, zawody sportowo-po¿arnicze, wyniki inspekcji gotowoœci bojowej, finansowanie jednostek
OSP, statystyka i rodzaje zdarzeñ (po¿ary, miejscowe zagro¿enia, alarmy fa³szywe) – w zestawieniu z rokiem ubieg³ym. Biuletyn jest przeznaczony dla w³adz samorz¹dowych poszczególnych gmin i powiatów oraz struktur organizacyjnych
i funkcyjnych jednostek OSP.

13. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w £asku 2009, nr 1–12.
Opracowuje go Ewa Mieszkowska z Komendy Powiatowej PSP w £asku, wydaje
raz w miesi¹cu ta komenda. Zawiera informacje o dzia³alnoœci ratowniczo-gaœni-
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czej, zapobieganiu po¿arom, pracach kierownictwa i innych wa¿nych wydarzeniach w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej w powiecie ³askim, a tak¿e przedruki z prasy dotycz¹ce po¿arnictwa. Format A5, nak³ad 15 egz.

17. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach za I pó³rocze.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, wyda³a ta
komenda, nak³ad 30 egz., ss. 8.
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Kompleksowe zestawienie informacji na temat dzia³alnoœci jednostek OSP
w powiecie puckim w 2008 r., tj. stan organizacyjny OSP, wyposa¿enie, dzia³alnoœæ operacyjna, podsumowanie eliminacji miejskich, gminnych i powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, publikacja przeznaczona dla jednostek OSP powiatu puckiego.

20. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Lêborku. Informacja
o stanie bezpieczeñstwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
w 2008 r.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Lêborku, wyda³a ta
komenda, nak³ad 9 egz., ss.20.
Informacja o stanie bezpieczeñstwa powiatu lêborskiego w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej w 2008 r. Publikacja przeznaczona dla lokalnych w³adz samorz¹dowych powiatu lêborskiego.

25. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu, kwartalny
za 2009 rok.
Opracowany przez Agnieszkê Cywkê z Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu,
wyda³a ta komenda, nak³ad 7 egz., ss. 5–7.
Najwa¿niejsze wydarzenia w KP PSP, statystyka po¿arowa, opisy akcji ratowniczo-gaœniczych. Przeznaczony dla samorz¹dów terytorialnych w powiecie
zwoleñskim.

21. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze
Gdañskim za rok 2008. Informacja Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Dworze Gdañskim za 2008 rok o zagro¿eniach i stanie bezpieczeñstwa na terenie powiatu nowodworskiego.
Opracowany przez Krzysztofa Ostasza z Komendy Powiatowej PSP w Nowym
Dworze Gdañskim, wyda³a ta komenda, nak³ad 10 egz., ss. 33.
Biuletyn zawiera informacje o rocznej dzia³alnoœci komendy z przeznaczeniem
dla w³adz samorz¹dowych, instytucji i mediów.
22. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdañskim.
Informacja o stanie bezpieczeñstwa w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
powiatu gdañskiego w 2008 roku.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdañskim,
wyda³a ta komenda, nak³ad 15 egz., ss.18.
Informacja o stanie bezpieczeñstwa w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej dla
Rady Powiatu.
23. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Pucku za 2008 rok.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Pucku, wyda³a ta komenda, nak³ad 40 egz., ss. 50.

24. Biuletyn Informacyjny Komendy Miejskiej PSP w S³upsku. Informacja o stanie ochrony przeciwpo¿arowej za 2008 rok.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Miejskiej PSP w S³upsku, wyda³a ta komenda, nak³ad 10 egz., ss. 44. Biuletyn informacyjny dla w³adz samorz¹dowych.

26. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP we W³oszczowej za rok
2008.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP we W³oszczowej, wyda³a
ta komenda. Format A4, nak³ad 10 egz., ss. 44.
27. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Wejherowie za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, wyda³a ta
komenda. Biuletyn otrzymuj¹ w³adze powiatu, instytucje wspó³pracuj¹ce z komend¹ i dziennikarze, nak³ad 40 egz., ss. 47.
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19. Biu le tyn Info rma cy j ny Ko men dy Po wia to wej PSP w Ko œcie rzynie.
Ana liza sta nu ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej po wia tu ko œcie rskie go za
2008 rok.
Opracowuj¹ go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Koœcierzynie, wyda³a
ta komenda, nak³ad 50 egz., ss. 43.
Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego powiatu koœcierskiego, analiza stanu bezpieczeñstwa po¿arowego poszczególnych gmin w latach 2006–2008, analiza
operacyjna, dzia³alnoœæ kwatermistrzowska, analiza wydatków z bud¿etów gmin
na zabezpieczenie potrzeb ochrony przeciwpo¿arowej.

28. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Tczewie za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, wyda³a ta komenda. Przedstawia stan organizacji ochrony przeciwpo¿arowej w powiecie
tczewskim. Format A4, nak³ad 30 egz., ss. 55.
29. Biuletyn Informacyjny Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, wyda³a
Drukarnia GS Sp. z o.o. w Krakowie na zlecenie komendy. Podsumowano
w nim pracê komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Krako-
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wie w 2008 r. Jego tematyka obejmuje dzia³ania ratowniczo-gaœnicze i ochronê
ludnoœci, dzia³ania kontrolno-rozpoznawcze, szkoleniowe, organizacyjne i logistyczne. Format A4, nak³ad 100 egz., ss. 124.
30. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Bochni za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy wydzia³u organizacyjno-kadrowego Komendy
Powiatowej PSP w Bochni, wyda³a ta komenda. Przedstawia stan organizacji
ochrony przeciwpo¿arowej w powiecie bocheñskim, nak³ad 30 egz., ss. 71.
31. Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Chrzanowie za 2008 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie, wyda³a ta
komenda. Przedstawia stan organizacji ochrony przeciwpo¿arowej w powiecie
chrzanowskim, nak³ad 100 egz., ss. 86.

INFORMATORY
1. XXVI Mistrzostwa Polski w Sporcie Po¿arniczym
Wyda³a go Centralna Szko³a PSP w Czêstochowie. Format A5, nak³ad 150,
ss. 32. Informator dla zawodników i zaproszonych goœci.
2. European Firefighters Championship in Tenis and Table Tenis
Wyda³a go Centralna Szko³a PSP w Czêstochowie. Format A5, nak³ad 150,
ss. 32. Informator dla zawodników i zaproszonych goœci.
3. Informator XII Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Po¿arniczym Grudzi¹dz – Toruñ, 26–27 marca 2009 r.
Opracowali go pracownicy Wydzia³u Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, wyda³a Drukarnia TOTEM Inowroc³aw, ul. Jacewska,
nak³ad 150 egz., ss. 30.
Publikacja zawiera szczegó³owy program przebiegu XII Halowych Mistrzostw
Polski w Dwuboju Po¿arniczym, listê uczestników, harmonogram treningów,
wyniki mistrzostw z lat poprzednich.

FOLDERY
1. Folder Komendy G³ównej PSP
Opracowany przez pracowników Wydzia³u Informacji i Promocji w Gabinecie
Komendanta G³ównego Komendy G³ównej PSP, wydany przez Studio Reklamy
i Poligrafii FOREST. Format 20×20 cm, ss. 18, nak³ad 5000 egz. (w wersji polskiej 3000 egz., w wersji angielskiej 2000 egz.).
Folder promuj¹cy dzia³alnoœæ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
2. Folder CNBOP
Opracowany i wydany przez CNBOP, format A4, ss. 8, nak³ad 400 egz.
Folder firmowy promuj¹cy dzia³alnoœæ CNBOP, uwzglêdniaj¹cy zmiany w organizacji i dzia³alnoœci poszczególnych Zespo³ów Laboratoriów.
3. Folder Centralnego Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach
Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, format A4 ³amany na trzy czêœci, nak³ad 2000 egz.
Zawiera podstawowe informacje na temat placówki oraz dane teleadresowe.
4. Folder Wielkopolskiego Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach
Opracowany i wydany przez Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach,
format A4 ³amany na trzy czêœci, nak³ad 2000 egz.
Zawiera podstawowe informacje na temat placówki oraz dane teleadresowe.
5. Folder okolicznoœciowy „Komenda Miejska PSP w Poznaniu”
Opracowany i wydany przez Komendê Miejsk¹ PSP w Poznaniu, nak³ad 300
egz., ss. 10.
Prospekt prezentuje grupy ratownictwa specjalistycznego, które funkcjonuj¹
w KM PSP Poznañ. Wydany z okazji seminarium w ramach V Miêdzynarodowych Æwiczeñ Ratownictwa Wysokoœciowego „Poznañ 2009”.
6. „Zawsze gotowi by ratowaæ”
Opracowany przez Stefana Sz³apê i Urszulê Wiatrowsk¹, wydany przez Stowarzyszenie Mi³oœników Kielczy, nak³ad 500 egz., ss. 6.
Folder zawiera istotne wskazówki i zasady postêpowania na wypadek zagro¿enia
takiego jak: po¿ar, huragan, burza, mrozy, œnie¿yce, powódŸ, katastrofy budowlane, a tak¿e zasady prawid³owego zg³aszania zdarzenia i telefony alarmowe.
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8. B¹dŸ czujny – CZAD
Opracowany przez zespó³ redakcyjny pod nadzorem Elwiry Osowickiej-Kosznik
z Komendy Miejskiej PSP w Gdañsku, wyda³a ta komenda, nak³ad 5000 egz.
Folder przedstawia zagro¿enia zwi¹zane z ulatnianiem siê CO, w³aœciwe zachowanie oraz profilaktykê.
9. 100 lat Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Toruniu
Opracowany przez Ewê Tabaczyñsk¹. Wyda³a P.H.U. Salus Toruñ, ul. Czarliñskiego 17, nak³ad 1500 egz.
Folder o wystawach, które zosta³y zorganizowane w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Toruniu.
10. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sêpólnie Krajeñskim
Opracowa³a Anna Siekierka, wyda³a Drukarnia „Daniel”, ul. Wiatrakowa 3,
Sêpólno Krajeñskie, nak³ad 300 egz.
Krótka historia po¿arnictwa zawodowego w Sêpólnie Kraj. w latach 1950–2009.

KALENDARZE
1. Kalendarz plakatowy Komendy G³ównej PSP na 2010 rok.
Kalendarz dwustronny, opracowanie graficzne: Fundacja Edukacja i Technika
Ratownictwa, redakcyjne drugiej strony kalendarza: Joanna Matusiak i Katarzyna Boguszewska. Wyda³a go Komenda G³ówna PSP we wspó³pracy z Fundacj¹
Edukacja i Technika Ratownictwa. Format B1, nak³ad 34 000 egz.
2. Kalendarz plakatowy Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi na 2010 rok.
Opra co wa³a i wyda³a go Ko men da Wo je wó dz ka PSP w £odzi, nak³ad
5000 egz.
3. Kalendarz plakatowy Szko³y Aspirantów PSP w Krakowie na 2010 rok.
Wyda³a go Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, opracowanie graficzne Krzysztof Kocio³ek. Format B1, nak³ad 1000 egz.

4. Kalendarz plakatowy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo¿arowej na 2010 rok.
Wyda³o go CNBOP, format B1, nak³ad 70 egz.
Kalendarz przedstawiaj¹cy w formie fotografii przekrój dzia³alnoœci CNBOP.
5. Kalendarz plakatowy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu na 2010 rok.
Opracowa³a i wyda³a go Komenda Miejska PSP w Toruniu. Format B1, nak³ad
3000 egz.
6. Kalendarz plakatowy Komendy Powiatowej w powiecie warszawskim zachodnim na 2010 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w powiecie warszawskim
zachodnim w Warszawie. Wyda³ Zak³ad Poligraficzny „Unigraf” Blizne Jasiñskiego, ul. ¯eromskiego, nak³ad 588 egz.
Kalendarz jest ilustrowany zdjêciami prezentuj¹cymi stra¿nicê, wyposa¿enie ratownicze oraz akcje ratowniczo-gaœnicze. Popularyzacja s³u¿by i promocja Komendy Powiatowej PSP.
7. Kalendarz œcienny trójdzielny Komendy Wojewódzkiej PSP na 2010 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, wyda³a
Drukarnia Pruszków, ul. Gordzia³kowskiego, nak³ad 600 szt.
8. Kalendarz œcienny trójdzielny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach na
2010 rok.
Opracowali go pracownicy KW PSP w Kielcach, wyda³o Studio „AKZ Reklama”
Anna ¯o³yniak, ul. W¹ska 1 w Sandomierzu, na zlecenie KW PSP w Kielcach,
nak³ad 100 szt.
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7. 25 lat SITP, Oddzia³ Gdañsk 1984–2009
Opracowana przez cz³onków SITP, wydana przez Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Po¿arnictwa, Oddzia³ w Gdañsku, nak³ad 200 egz., ss. 2.
Folder zawiera krótk¹ historiê dzia³alnoœci oddzia³u, wykaz kolejnych prezesów,
najwa¿niejsze konferencje zorganizowane przez 25 lat, minion¹ i wspó³czesn¹
dzia³alnoœæ oddzia³u.

9. Kalendarz œcienny trójdzielny Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na 2010
rok.
Opracowa³y go Emilia Kuczkowska i Ma³gorzata Ot³owska, wyda³a Komenda
Miejska PSP w Poznaniu, nak³ad 600 egz.
Kalendarz ilustruje grupy ratownictwa specjalistycznego KM PSP Poznañ.
10. Kalendarz trójdzielny Komendy Powiatowej w Pruszkowie na 2010 rok.
Opracowa³ go st. kpt. Mariusz Kowszun z Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie. Wyda³a Drukarnia Pruszków, ul. Gordzia³kowskiego, nak³ad 300 egz.
11. Kalendarz œcienny Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na 2010 rok.
Kalendarz œcienny opracowa³ m³. bryg. Robert Klonowski, st. kpt. Tomasz Wiœniewski, kpt. S³awomir Brandt i m³. kpt. Alicja Borucka z Komendy Wojewódz-
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kiej PSP w Poznaniu, wyda³a ta komenda z dofinansowaniem Grupy PZU SA,
nak³ad 1500 egz., ss.13.
12. Kalendarz œcienny Komendy Miejskiej PSP w Warszawie na 2010 r.
Opracowa³ go Marcin Klecz z Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Kalendarz œcienny w uk³adzie dwumiesiêcznym, format B2, nak³ad 1000 egz., ss. 8.
Kalendarz jest ilustrowany zdjêciami samochodów po¿arniczych, bêd¹cych na
wyposa¿eniu JRG KM PSP. T³em zdjêæ s¹ charakterystyczne obiekty architektoniczne Warszawy. Popularyzacja s³u¿by i promocja KM PSP m. st. Warszawy.
13. Kalendarz œcienny Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Bia³ej na 2010 rok.
Opracowali go Zbigniew Kubicz i Izabela KruŸlak, wyda³a Firma PoligraficznoWydawnicza COMPAL Les³aw Proœniak i S-ka, nak³ad 637 egz.
14. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w GnieŸnie na 2010 rok.
Opracowa³a i wyda³a Komenda Powiatowa PSP w GnieŸnie, nak³ad 150 egz.
15. Kalendarz œcienny trójdzielny Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na 2010
rok.
Opracowa³y go Emilia Kuczkowska i Ma³gorzata Ot³owska, wyda³a Komenda
Miejska PSP w Poznaniu, nak³ad 600 egz.
Kalendarz ilustruje grupy ratownictwa specjalistycznego KM PSP Poznañ.
15. Kalendarz œcienny Komendy Miejskiej PSP w Gdañsku na 2010 rok.
Opracowa³ go zespó³ redakcyjny pod nadzorem Wojciecha Prusaka z Komendy
Miejskiej PSP w Gdañsku, wyda³a ta komenda, nak³ad 500 egz., ss. 12.
16. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w Œrodzie Wlkp. na 2010 rok.
Opracowa³a i wyda³a go Komenda Powiatowa PSP i Komenda Powiatowa Policji w Œrodzie Wlkp, nak³ad 70 egz., ss. 12.
17. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie na 2010
rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie, wyda³a
Drukarnia AFW „Mazury” Olsztyn. Format A3, nak³ad 230 egz., ss. 13.
18. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w Sêpólnie Kraj. na 2010
rok.
Opracowany przez Annê Siekierkê z Komendy Powiatowej PSP w Sêpólnie
Kraj. Wyda³a Drukarnia „Daniel”, ul. Wiatrakowa 3, Sêpólno Krajeñskie. Format A3, nak³ad 200 egz.
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19. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP we W³oszczowej na 2010
rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP we W³oszczowej, wyda³o
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe UNIMAR, nak³ad 360 egz.
20. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej na
2010 rok.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP we W³oszczowej, wyda³o
Starostwo Powiatowe, Kazimierska Agencja Drukarska, ul. Przemys³owa 9,
nak³ad 300 egz.
21. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP Ostrowiec Œw. na rok 2010.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP Ostrowiec Œw., wyda³a
INFOMAX-POLIGRAFIA, ul. M. Opeliñskiej 21 w Kielcach, nak³ad 150 egz.
22. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w Piñczowie na rok 2010.
Opracowali go pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Piñczowie, wyda³a
Drukarnia „APLA”, ul. Sandomierska 80 w Kielcach, nak³ad 170 egz.
22. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach na 2010 rok.
Opracowa³ go Micha³ K³osiñski z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach,
wyda³a ta komenda, nak³ad 100 egz.
23. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w £asku na 2010 rok.
Opracowali go Marek Okuciñski i Wojciech Pokora z Komendy Powiatowej
PSP w £asku, wyda³a ta komenda i Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w £asku, nak³ad 3500 egz.
24. Kalendarz œcienny Komendy Powiatowej PSP w D¹browie Tarnowskiej na
2010 rok.
Opra co wa li go pra co w nicy Ko men dy Po wia to wej PSP w D¹bro wie Ta r nowskiej, wyda³o „Akcent Studio” w D¹browie Ta r no wskiej, nak³ad 6500 egz.
25. Kalendarz œcienny na 2010 rok.
Opracowany przez Jaros³awa Tomczyka i Rafa³a Kawczyñskiego, wydany przez
PHU POLBIUR, ul. Dworcowa 2a w Szczecinie, nak³ad 150 egz.
Kalendarz jednodzielny, oprawiony na tekturze ze zdjêciami Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 2 w Szczecinie – samochody oraz obiekt, dodatkowo zdjêcia
z akcji. T³o w formie p³omienia. Kalendarium kolorowe, czterojêzyczne zawiera
informacje nt. imienin oraz œwi¹t w jêzyku polskim. Zaznaczone kolorami zmia-

Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej • Information Bulletin of the State Fire Service

26. Kalendarz biurkowy CMP na 2010 rok.
Opracowany i wydany przez Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach,
nak³ad 500 egz. ss.13.
Kalendarz prezentuje ekspozycje Centralnego Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, zawiera krótk¹ informacjê na temat placówki. Ma za zadanie propagowanie historii ochrony przeciwpo¿arowej.
27. Kalendarz biurkowy na 2010 rok.
Opracowany i wydany przez Wielkopolski Oddzia³ Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Po¿arnictwa, nak³ad 500 egz., ss. 24.
28. Kalendarzyk stra¿acki zmianowy na 2010 rok.
Opracowany przez Starostwo Powiatowe, Zarz¹d Powiatowy ZOSP, Komendê
Powiatow¹ PSP w D¹browie Tarnowskiej, wyda³o „Akcent Studio” w D¹browie
Tarnowskiej, nak³ad 2500 egz.
29. Kalendarzyk stra¿acki na 2010 rok.
Opracowany przez Zarz¹d Ko³a SITP przy Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach, wyda³a Drukarnia OPAX w D¹browie Tarnowskiej, nak³ad 500 egz.,
ss. 8.

PLAKATY
1. Co ma³y stra¿ak wiedzieæ powinien.
Opracowa³a Halina Paw³owska z Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, wyda³a
ta komenda, nak³ad 100 egz.
Plakat jest przeznaczony dla dzieci, zosta³ wydany w ramach Ogólnopolskiego
Programu Przedszkolnego „Edukacja Przeciwpo¿arowa”.

ULOTKI
1. Ulotka ekologiczna „Piec w twoim domu to nie spalarnia œmieci”.
Opracowa³a Emilia Kuczkowska, wyda³a Komenda Miejska PSP w Poznaniu,
nak³ad 10 000 egz., ss. 2.
Ulotka o zasadach profilaktyki przeciwpo¿arowej oraz ekologicznej, rozpowszechniana w szko³ach, a tak¿e podczas festynów, pogadanek z m³odzie¿¹.
2. Ulotka informacyjna/kalendarz na 2010 rok.
Wyda³a j¹ Komenda Wojewódzka PSP w £odzi, nak³ad 1000 egz., ss. 1.
Ulotka/kalendarz promuj¹ca projekt „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego poprzez doposa¿enie jednostek podleg³ych Komendzie
Wojewódzkiej PSP w sprzêt ratowniczo-gaœniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej.
3. Tlenek wêgla – cichy zabójca.
Opracowany przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, wyda³a ta
komenda oraz Zespó³ Szkó³ Plastycznych w Gdyni, nak³ad 9000 egz.
Informacja o zagro¿eniach tlenkiem wêgla.

PLANY LEKCJI
1. Plan lekcji „Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach”.
Wydany przez Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, nak³ad 1000
egz./2 rodzaje.
Na planach lekcji umieszczono dane teleadresowe Muzeum oraz numery telefonów alarmowych w ramach dzia³añ prewencyjnych dla dzieci.
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ny s³u¿bowe. Kalendarz wydany dla pracowników oraz emerytów JRG nr 2
w Szczecinie.

2. Plan lekcji.
Opracowali go pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, wyda³ Urz¹d Miejski w Gdyni, nak³ad 3000 egz. Plan lekcji dla uczniów szko³y podstawowej.

2. Centralne Obchody Dnia Stra¿aka w Toruniu, 8 maja 2009 roku.
Opracowali pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, wyda³a EDURA.
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ZAK£ADKI, NAKLEJKI, PLAKIETKI

Summary

1. Odznaka Dzielnego Stra¿aka
Opracowana przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, wyda³a
ta komenda, nak³ad 1000 egz.
Naklejka o treœci „Odznaka Ma³ego Stra¿aka” przeznaczona dla dzieci.

This Chapter presents the different types of fire service publications issued by fire protection units
across Poland. In 2009, the publications included 46 books.
Bulletins, brochures information guides, calendars in book, poster and pocket forms, folders, leaflets,
occasional postcards, films and multi-media presentations were also issued.

2. Odznaka Dzielnego Stra¿aka
Opracowana przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, wyda³a
ta komenda, nak³ad 700 egz.
Plakietka o treœci „Odznaka Ma³ego Stra¿aka” przeznaczona dla dzieci.
3. Czupurek wita i przypomina
Opracowana przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, wyda³a
ta komenda oraz Urz¹d Miejski w Koszalinie, nak³ad 1000 egz., ss. 2.
Zak³adka o treœci edukacyjnej dla dzieci, wydana w ramach Ogólnopolskiego
Programu Przedszkolnego „Edukacja Przeciwpo¿arowa”.
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