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Kszta³cenie w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
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W dziedzinie szkolenia i doskonalenia zawodowego w 2005 r.
W ramach dostosowania funkcjonowania szkó³ do zmian, które nast¹pi³y w systemie
oœwiaty podjêto szereg dzia³añ dostosowawczych. Opracowano plan przygotowania szkó³
aspirantów PSP do egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe oraz podjêto
œcis³¹ wspó³pracê z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okrêgowych
Komisji Egzaminacyjnych oraz Krajowym Oœrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej.
Wydzia³ Programowo-Metodyczny Biura Szkolenia Komendy G³ównej PSP we wspó³pracy z Centraln¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ opracowa³ standard wymagañ egzaminacyjnych,
który stanowi podstawê przeprowadzania egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. Zosta³ on opublikowany w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411
z póŸn. zmian.).
Wydzia³ Programowo-Metodyczny Biura Szkolenia KG PSP, Centralna Szko³a PSP w Czêstochowie oraz Szko³y Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu wspólnie z Ministerstwem
Edukacji i Nauki bra³y udzia³ w pracach zwi¹zanych z opracowaniem znowelizowanej podstawy kszta³cenia dla zawodu technik po¿arnictwa.
W zwi¹zku z przyjêciem 15 grudnia 2004 r. Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
i zaakceptowaniem dokumentu EUROPASS wprowadzaj¹cego jednolite ramy wspó³pracy
wspólnotowej dla przejrzystoœci kwalifikacji i kompetencji, opracowano w Wydziale
Programowo-Metodycznym Biura Szkolenia KG PSP na zlecenie Krajowego Oœrodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej suplement do dyplomu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik po¿arnictwa.
Wydzia³ Programowo-Metodyczny Biura Szkolenia KG PSP opracowa³ 7 programów szkolenia na potrzeby PSP z zakresu: obs³ugi elektronicznych urz¹dzeñ do lokalizacji osób zasypanych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wysokoœciowego, prac podwodnych. Ponadto opracowano program szkolenia pracy w ubraniach gazoszczelnych
i chemoodpornych dla funkcjonariuszy Policji.
Rozpoczête zosta³y prace nad nowelizacj¹ systemu szkolenia stra¿aków ratowników ochotniczych stra¿y po¿arnych. Pracami kierowa³ nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, zastêpca komendanta g³ównego PSP.
W ramach podwy¿szania jakoœci kszta³cenia w PSP opracowano „Program rozwoju szkó³
i oœrodków szkolenia na lata 2005–2008” wprowadzaj¹cy standaryzacjê wyposa¿enia bazy
dydaktycznej, socjalnej oraz poligonów.
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l Wydzia³ Programowo-Metodyczny Biura Szkolenia KG PSP rozpocz¹³ prace nad nowelil

l

l

l

l

l

l

l

l

zacj¹ zasad naboru na zaoczne studium aspirantów.
W ramach dzia³alnoœci szkoleniowej zwi¹zanej ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ realizowany jest przez Komendê G³ówn¹ PSP, w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci,
projekt „E – Rescue”, którego celem jest przygotowanie multimedialnych materia³ów szkoleniowych z zakresu pracy na wysokoœci oraz ratownictwa wysokoœciowego, wykorzystywanych w nauczaniu na odleg³oœæ (E–learning).
Przedstawiciele Biura Szkolenia KG PSP oraz szkó³ PSP wziêli udzia³ w wizycie studyjnej
w Holenderskim Biurze ds. Egzaminów w Stra¿y Po¿arnej. Celem wizyty by³o poznanie systemu szkolenia i egzaminowania holenderskiej stra¿y po¿arnej oraz zapoznanie siê z nowymi formami egzaminowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistoœci.
Sprawowano nadzór nad jakoœci¹ kszta³cenia zawodowego, kwalifikacyjnego i specjalistycznego w Centralnej Szkole PSP oraz szko³ach aspirantów PSP, w tym nad egzaminami
wstêpnymi do s³u¿by kandydackiej oraz egzaminami z przygotowania zawodowego (na
studium stacjonarnym i zaocznym).
Sprawowano nadzór nad egzaminami wstêpnymi do studium aspirantów w systemie zaocznym, przeprowadzonymi przez Centraln¹ Szko³ê PSP w Czêstochowie i Szko³y Aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie.
Opracowano narzêdzia badawcze i przeprowadzono ewaluacjê programów nauczania
kwalifikacyjnego szeregowych i podoficerów PSP. W oparciu o wyniki badañ rozpoczêto
prace nad modernizacj¹ programu nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP.
Wydzia³ Programowo-Metodyczny zorganizowa³ 22 wrzeœnia w KG PSP spotkanie informacyjne z przedstawicielami szkó³ aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szko³y
PSP w Czêstochowie, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwa
Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okrêgowych Komisji Egzaminacyjnych z Krakowa, Poznania i Jaworzna. Spotkanie poœwiêcone by³o przygotowaniu szkó³
do egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, poznaniu zmian jakie zasz³y w systemie oœwiaty oraz kierunków jej rozwoju, a tak¿e przygotowaniu szkó³ do sporz¹dzania
sprawozdañ do Systemu Informacji Oœwiatowej.
Wydzia³ Programowo-Metodyczny koordynowa³ organizacjê szkolenia instruktorów tureckiej stra¿y po¿arnej w ramach projektów EuropeAid/117845/D/SV/TR oraz EuropeAid/117844/D/SV/TR realizowanych przez Konsorcjum, w sk³ad którego wchodzi³a KG
PSP. Szkolenie to zosta³o przeprowadzone w Centralnej Szkole PSP w Czêstochowie
w dniach 15 sierpnia – 1 wrzeœnia przy wspó³udziale szkó³ aspirantów PSP w Krakowie
i Poznaniu.
21 stycznia w siedzibie Komendy G³ównej PSP zorganizowano spotkanie informacyjne dotycz¹ce realizacji zadañ ratowniczych, æwiczeñ i szkoleñ na obszarach wodnych przez podmioty KSRG. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.
We wspó³pracy z Akademi¹ Marynarki Wojennej RP zrealizowano drug¹ turê szkolenia dla
funkcjonariuszy PSP w zakresie zasad organizacji i wykonywania prac podwodnych z u¿y-

Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za rok 2005

67

Rozdzia³ 7

l

l

l

l

Chapter 7

ciem przewodowego sprzêtu powietrznego do g³êbokoœci 30 metrów. W szkoleniu wziê³o
udzia³ 8 ratowników PSP.
Przedstawiciele Biura Szkolenia Komendy G³ównej PSP uczestniczyli w nastêpuj¹cych
przedsiêwziêciach:
– II Pomorskich Warsztatach Nurkowych „Zatoka Gdañska 2005” zorganizowanych przez
KW PSP w Gdañsku (22–24 czerwca);
– V Miêdzynarodowej Konferencji „Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeñstwa i obronnoœci w XXI wieku” – Targi Baltic Military Expo 2005 (Gdañsk,
22–23 czerwca);
– prezentacji Doing it Rigth – Military na temat metod szkolenia s³u¿b mundurowych USA
w nurkowaniach g³êbokich. Prezentacjê prowadzi³ GUE Cours Direktor – Andrew Georgitsis (Gdynia, 4 czerwca);
– III Miêdzynarodowej Konferencji „Aktualne problemy medycyny hiperbarycznej i podwodnej” organizowanej przez Krajowy Oœrodek Medycyny Hiperbarycznej (Gdynia,
4 czerwca);
– manewrach æwiczebnych z zakresu ratownictwa wysokoœciowego PSP poœwiêconych
technikom ratowniczym stosowanym podczas dzia³añ na obiektach portowych (dŸwigi),
na kratownicach i na obiektach p³ywaj¹cych. Manewry zorganizowa³o KCKRiOL. Odby³y
siê one w Gdañsku przy wspó³pracy z Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹, Marynark¹ Wojenn¹ RP
oraz Morsk¹ S³u¿b¹ Poszukiwania i Ratownictwa (paŸdziernik).
Zorganizowano centralne szkolenia specjalistyczne w zakresie:
– kursu specjalistycznego dla m³odszych nurków wykonuj¹cych prace podwodne w zakresie ratownictwa. Kurs przeprowadzono w Oœrodku Szkolenia KW PSP w Szczecinie z siedzib¹ w Bornym Sulinowie. Szkolenie ukoñczy³o 27 stra¿aków PSP;
– wykonywania prac podwodnych z u¿yciem przewodowego sprzêtu powietrznego do
g³êbokoœci 20 metrów dla funkcjonariuszy PSP. Kurs przeprowadzono w Oœrodku Szkolenia KW PSP w Szczecinie z siedzib¹ w Bornym Sulinowie. Szkolenie ukoñczy³o 5 m³odszych nurków PSP;
– ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybkop³yn¹cych. Szkolenie przeprowadzi³a
Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie – Wydzia³ Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z Nowego S¹cza. Szkolenie ukoñczy³o 38 stra¿aków PSP.
W dniach 3–7 paŸdziernika, w Oœrodku Szkolenia KW PSP w Szczecinie z siedzib¹ w Bornym Sulinowie zorganizowano szkolenie specjalistyczne z zakresu zasad organizacji i wykonywania prac podwodnych z zastosowaniem mieszanin oddechowych. Szkolenie zrealizowano w ramach dostosowywania przepisów PSP do wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu MSWiA w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1468, 2004 r.). W szkoleniu uczestniczy³o 6 instruktorów nurkowania PSP.
W dniach 8–9 paŸdziernika, w Oœrodku Szkolenia KW PSP w Szczecinie z siedzib¹ w Bornym Sulinowie, przy wspó³pracy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie zorganizowano specjalistyczne seminarium pt. „Podwodne
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prace poszukiwawcze”. Patronat honorowy nad przedsiêwziêciem obj¹³ komendant
g³ówny PSP oraz komendant-rektor Akademii Marynarki Wojennej. W seminarium udzia³
wziê³o oko³o 80 osób z PSP, Policji, Marynarki Wojennej i OSP.
l Zorganizowano warsztaty unifikacyjne dla Instruktorów Ratownictwa Wysokoœciowego –
Krynica, 12–17 grudnia. Uczestniczy³o w nich 11 instruktorów wysokoœciowych PSP.
l Przeprowadzono, przy wspó³pracy ze Szko³¹ Aspirantów PSP Krakowie – III czêœæ Miêdzynarodowych Warsztatów Przewodników Psów Ratowniczych, w której wziê³o udzia³
4 instruktorów zagranicznych i 9 funkcjonariuszy PSP.
l W ramach organizowanych przez KCKRiOL miêdzynarodowych manewrów szkolno-æwiczebnych z zakresu ratownictwa wysokoœciowego przeprowadzono trzeci¹ turê szkoleniow¹ na poziomie kursu m³odszego ratownika i ratownika wysokoœciowego PSP.
W szkoleniu uczestniczy³o 11 ratowników z krajów s¹siaduj¹cych z Polsk¹ oraz 7 stra¿aków PSP.

–

–

–

–

–

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie zorganizowa³a:
25 stycznia konferencjê naukowo-techniczn¹ na temat „Nowa technika w oddymianiu obiektów budowlanych”. Przedsiêwziêcie zorganizowano przede wszystkim przy wspó³pracy SGSP
oraz Politechniki Warszawskiej. Podczas konferencji wyg³oszone zosta³y wyst¹pienia specjalistów z zakresu oddymiania obiektów budowlanych;
1 marca po raz drugi szkolenie na temat „Gminne Centrum Reagowania jako narzêdzie wspomagania decydentów w tworzeniu lokalnej polityki bezpieczeñstwa”. Szkolenie kierowane do
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zosta³o przeprowadzone w ramach II etapu wdra¿ania koncepcji GCR. W szkoleniu uczestniczy³o w sumie oko³o 100 osób.
9 marca Multimedialny Trening Decyzyjny realizowany w ramach III tury szkolenia z zakresu
„Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników w strukturach zarz¹dzania kryzysowego i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie”. W szkoleniu wziê³y udzia³
44 osoby.
10–11 marca szóste spotkanie Biura Konwencji ds. Transgranicznych Skutków Awarii Przemys³owych Europejskiego Komitetu Gospodarczego ONZ, któremu przewodniczy³ komendant-rektor SGSP, nadbryg. Ryszard Grosset. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele 9 krajów, tj.: Gruzji, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, S³owenii, Szwajcarii, Wêgier i W³och.
20–21 kwietnia miêdzynarodowe seminarium na temat „Flood Hazards”. W spotkaniu
uczestniczy³a 5-osobowa delegacja oficerów ze Szko³y Po¿arniczej ENSOSP w Nainvilleles-Roches (Francja), komendant wojewódzki PSP we Wroc³awiu, st. bryg. Zbigniew
Szczygie³, zastêpca komendanta SGSP, prof. dr hab. Jerzy Wolanin, st. bryg. Witold Skomra oraz wyk³adowcy SGSP zajmuj¹cy siê tematyk¹ zarz¹dzania kryzysowego podczas powodzi. Celem seminarium by³a wymiana wiedzy i doœwiadczeñ nabytych podczas dzia³añ
ratowniczych w czasie powodzi, które w ostatnich latach mia³y miejsce we Francji i Polsce.
Seminarium sk³ada³o siê z dwóch sesji – prelekcyjnej oraz æwiczenia praktycznego. Æwiczenie praktyczne o nazwie „PowódŸ” odby³o siê w Pracowni In¿ynierii Procesów Decyzyjnych SGSP.
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– 27–29 kwietnia Interwencyjny Zespó³ Psychologiczny przy SGSP, w ramach swojej dzia³alnoœci edukacyjnej, zorganizowa³ warsztaty szkoleniowe na temat „Interwencja kryzysowa w masowych zdarzeniach traumatycznych; katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne”. W szkoleniu uczestniczy³y 22 osoby (m.in.: psycholodzy i pedagodzy z PSP, Polskiej Misji Medycznej
oraz GOPR).
– 28 kwietnia Multimedialny Trening Decyzyjny »PoWóDŸ« dla kadry dowódczej PSP woj. kujawsko-pomorskiego – komendantów miejskich i powiatowych PSP oraz ich zastêpców przewidzianych do dowodzenia dzia³aniami ratowniczymi podczas powodzi.
– 19–25 czerwca w Weso³ej k. Warszawy – II Europejskie Warsztaty Ratownicze. W æwiczeniach
uczestniczyli instruktorzy i studenci z zagranicznych uczelni i szkó³ ratowniczych, w tym z Estonii, Litwy, Niemiec, Rumunii i Ukrainy, a tak¿e podchor¹¿owie III roku SGSP.
– 12–13 wrzeœnia spotkania odpowiednio biura (ju¿ po raz drugi w SGSP) oraz Grupy Roboczej Konwencji ds. Transgranicznych Skutków Awarii Przemys³owych Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem spotkañ by³o przeprowadzenie
szkolenia na temat sposobu raportowania postêpów w implementacji Konwencji w poszczególnych krajach jej sygnatariuszy. Ponadto, uczestnicy mogli podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami w przedmiotowym zakresie, otrzymaæ praktyczn¹ pomoc od cz³onków Biura Konwencji oraz wzmocniæ wzajemne zrozumienie niektórych zawi³ych kwestii dotycz¹cych procesu raportowania. W spotkaniach brali udzia³ przedstawiciele 29 krajów
z terenu Europy i Azji.
– 14–15 paŸdziernika w Warszawie sympozjum pt. „XXV lat ratownictwa wysokoœciowego
w ochronie przeciwpo¿arowej w Polsce”. Organizatorzy sympozjum: Komenda G³ówna
PSP wraz ze Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony
Przeciwpo¿arowej oraz Mazowieck¹ Komend¹ Wojewódzk¹ PSP. Celem sympozjum by³o
przedstawienie historii dzia³ania tej specjalizacji na terenie ca³ego kraju, jego stanu aktualnego oraz wytyczenie kierunków dalszego rozwoju. Sympozjum przeznaczone jest dla
wszystkich instytucji, organizacji oraz osób odpowiedzialnych za tê specjalizacjê ratownictwa.
Wyk³ady i prelekcje wyg³oszone w ramach Programu SoS – Safety of Society
Program SoS – Safety of Society jest programem realizowanym przez SGSP od 2001 r. Ide¹
programu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa obywateli. Realizowany jest
w formie wyk³adów i prelekcji prowadzonych przez specjalistów z ca³ego œwiata:
– 21 kwietnia wyk³ad Camerona Blacka, sekretarza Œwiatowej Organizacji Ratownictwa oraz dyrektora United Kingdom Rescue Organisation’s European Section. Tytu³ wyk³adu przeprowadzonego w ramach programu SoS, brzmia³: „Challenging Road Death & Injury (the World
Rescue Organization and how the Rescue Challenge is effective in aiding in the reduction
of road death and injury and the prevention of secondary injury on incident scene)”;
– 14 czerwca William Peterson wyg³osi³ wyk³ad „Critical Decision Making” – „Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych”. Prezentacja by³a prowadzona w jêzyku angielskim, a odbiorcami byli s³uchacze SGSP oraz zaproszeni goœcie;
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– 7 grudnia odby³y siê prelekcje Christiana Tollebaecka z firmy Rae Systems na temat „Toksyczne substancje przemys³owe – nowe zagro¿enia” i „Detektory PID jako urz¹dzenia do pomiaru
substancji i materia³ów niebezpiecznych”. Do wys³uchania prelekcji zostali zaproszeni przedstawiciele wielu instytucji pañstwowych.

–

–
–

–

–

–

–

Praktyki i wymiany miêdzynarodowe
10–28 stycznia praktyka zawodowa studentek SGSP w Hamburgu (pchor. Bo¿ena Kuczyñska –
V rok, pchor. Ariadna Koniuch – IV rok). Celem praktyki by³o zapoznanie siê z systemem funkcjonowania hamburskiej stra¿y po¿arnej oraz sposobem kszta³cenia m³odych oficerów;
30 marca – 3 kwietnia przyjazd studentów ze Szwecji w ramach corocznej wymiany studenckiej z Lund University;
16–24 kwietnia 5-osobowa delegacja s³uchaczy SGSP przebywa³a w Bukareszcie (Rumunia).
Wyjazd odby³ siê w ramach wymiany studenckiej na bazie obowi¹zuj¹cego porozumienia
miêdzy SGSP, a Wydzia³em Oficerów Po¿arnictwa tamtejszej Akademii Policyjnej. Studenci
zapoznali siê z funkcjonowaniem systemu edukacji oraz ochrony przeciwpo¿arowej w Rumunii;
19–24 kwietnia grupa studentów przebywa³a na wymianie studenckiej w Lund w Szwecji.
W ramach wyjazdu studenci zwiedzili Uniwersytet w Lund oraz centrum badawcze i oœrodek
kszta³cenia po¿arniczego w Revinge, co pozwoli³o na zapoznanie siê z funkcjonowaniem
ochrony przeciwpo¿arowej w Szwecji oraz z systemem kszta³cenia specjalistów w tej dziedzinie;
1 wrzeœnia – 30 paŸdziernika Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej zrealizowa³a pilota¿owy, polsko-amerykañski projekt IN-FIRE-NET (International Fire & Rescue Network), w ramach którego 2 oficerów i 10 studentów SGSP odby³o miesiêczne praktyki zawodowe w stra¿ach po¿arnych i biurach ochrony ludnoœci na terenie Stanów Zjednoczonych;
10–28 paŸdziernika praktyki studenckie Barbary Gr¹dziel, studentki WIBC IV na Wydziale Oficerów Po¿arnictwa Akademii Policyjnej „Aleksandru Joan Cruza” w Bukareszcie (Rumunia).
G³ównym celem praktyk by³o zbieranie materia³ów niezbêdnych do napisania pracy in¿ynierskiej;
7–18 listopada praktyki studentów SGSP w Hamburgu. Celem praktyk by³o zapoznanie siê
z hamburskim systemem funkcjonowania stra¿y po¿arnej oraz sposobem kszta³cenia oficerów po¿arnictwa. Podczas praktyk studenci mieli nie tylko okazjê zwiedzenia poszczególnych
komórek organizacyjnych, ale tak¿e pe³nili s³u¿by w jednostkach ratowniczych i brali bezpoœredni udzia³ w akcjach.

Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za rok 2005

71

Rozdzia³ 7

Chapter 7
Tabela 20. Liczba absolwentów i s³uchaczy SGSP

Wydzia³

Rodzaj kszta³cenia

Absolwenci

S³uchacze

Wydzia³ In¿ynierii Dzienne studia zawodowe dla stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej
Bezpieczeñstwa
Dzienne studia magisterskie
Po¿arowego

69

267

13

23

Dzienne studia zawodowe dla osób cywilnych

27

278

Zaoczne studia zawodowe dla osób cywilnych

46

342

Zaoczne studia zawodowe dla funkcjonariuszy PSP

86

366

100

98

30

261

Uzupe³niaj¹ce studia magisterskie
Wydzia³ In¿ynierii Dzienne studia zawodowe dla osób cywilnych
Bezpieczeñstwa
Zaoczne studia zawodowe dla osób cywilnych
Cywilnego

178

Uzupe³niaj¹ce studia magisterskie dla osób cywilnych

13

24
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Rys. 21. Liczba absolwentów SGSP w 2005 r.
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Rys. 22. Liczba s³uchaczy SGSP na WIBP w 2005 r.
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Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowa³a:
– 22 kwietnia – konferencjê „Czynne zabezpieczenia przeciwpo¿arowe w œwietle przepisów unijnych”. Wziê³o w niej udzia³ 70 osób;
– 13–14 czerwca – seminarium „Bezpieczeñstwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych”, w której uczestniczy³o 90 osób;
– 19 sierpnia – szkolenie z zakresu „Wybrane aspekty funkcjonowania numeru alarmowego
112”. Wziê³o w nim udzia³ 136 osób;
– 27–29 wrzeœnia – konferencjê miêdzynarodow¹ „Ochrona zabytków na wypadek szczególnych zagro¿eñ” dla 131 osób.
W zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej:
– 1 marca – 12 kwietnia SA PSP w Krakowie oraz Lwowski Instytut Bezpieczeñstwa Po¿arowego
zorganizowa³y dla 20 osób praktykê zawodow¹ dla s³uchaczy i kadry szko³y w ramach umowy
o wspó³pracy;
– 30 maja – 4 czerwca SA PSP w Krakowie, Komenda G³ówna PSP oraz Szwedzki Klub Psów
U¿ytkowych zorganizowa³y Miêdzynarodowe Warsztaty Przewodników Psów Ratowniczych
dla przedstawicieli ratowniczych s³u¿b z kraju i z zagranicy;
– 2–4 czerwca krakowska SA PSP oraz Lwowski Instytut Bezpieczeñstwa Po¿arowego zorganizowa³y na Ukrainie miêdzynarodowe æwiczenia „Jaworowo 2005”. Wziê³y w niej udzia³ s³u¿by
ratownicze Ukrainy, 22 funkcjonariuszy PSP i 8 kadetów stanowi¹cych obsadê samochodów
ratowniczych;
– 26 czerwca – 2 lipca SA PSP w Krakowie uczestniczy³a w miêdzynarodowych æwiczeniach
grup ratowniczych EUPOLEX 2005, których organizatorem w Oœrodku Szkolenia Poligonowego w ¯aganiu – w ramach Projektu Unii Europejskiej – by³a Komenda G³ówna PSP. Uczestniczy³o w nich 700 ratowników z 14 krajów Europy;
– 25 sierpnia – 1 wrzeœnia krakowska SA PSP uczestniczy³a w szkoleniu dla instruktorów tureckiej stra¿y po¿arnej – realizacja panelu szkoleniowego z zakresu dzia³añ poszukiwawczo-ratowniczych w terenach zurbanizowanych – zorganizowanym – w ramach Projektu Unii Europejskiej – przez Komendê G³ówn¹ PSP na terenie CS PSP w Czêstochowie;
– 27–29 wrzeœnia Komenda G³ówna PSP, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie, Ma³opolska Komenda Wojewódzka PSP, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa oraz Fundacja Rozwoju Ochrony Przeciwpo¿arowej zorganizowa³y miêdzynarodow¹ konferencjê „Ochrona Zabytków na Wypadek Szczególnych Zagro¿eñ” w celu wymiany doœwiadczeñ w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej, regionalnej i lokalnej wobec zagro¿eñ dla dziedzictwa kultury w czasie pokoju i wojny, a tak¿e
upowszechniania nowych technik i technologii w ochronie dziedzictwa kultury przed zagro¿eniami. Uczestniczy³o 131 osób – przedstawicieli Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Obrony Narodowej, instytucji kultury, stowarzyszeñ zwi¹zanych
z ochron¹ zabytków, Policji, Stra¿y Granicznej, Episkopatu Polski, nauki oraz zagraniczni goœcie z Czech, Wêgier, S³owacji, Litwy, Rosji i Niemiec;
– 10–19 paŸdziernika SA PSP w Krakowie uczestniczy³a w pomocy dla ofiar trzêsienia ziemi
w Balakot (Pakistan) – polegaj¹cej na prowadzeniu dzia³añ poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych.
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Szko³a Aspirantów PSP w Poznaniu
Pracownicy szko³y brali czynny udzia³ w konferencjach i seminariach podczas m.in.:
l II Miêdzynarodowej Konferencji na temat „Badanie przyczyn powstawania po¿arów” –
29–30 wrzeœnia.
l Konferencji Technicznej na temat „Oddymianie i odbiory obiektów” – 24 czerwca.
l Seminarium Obrony Cywilnej na temat „Wybrana problematyka w zakresie uwarunkowañ
dydaktycznych procesu nauczania” – 25–27 kwietnia.
Miniony rok obfitowa³ równie¿ w nawi¹zywanie wspó³pracy z innymi placówkami edukacyjnymi i naukowymi. Szko³a prowadzi sta³¹ wspó³pracê z Instytutem W³ókien Naturalnych w Poznaniu, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademi¹ Rolnicz¹ w Poznaniu, Akademi¹
Medyczn¹ w Poznaniu i Politechnik¹ Poznañsk¹.
Pracownicy szko³y byli organizatorami kursów i seminariów, które realizowane by³y na szkolnej bazie dydaktycznej i dostêpnych œrodków przekazu multimedialnego. Zaanga¿owanie pracowników, du¿a wiedza i wszechstronna znajomoœæ tematów oraz pomys³owoœæ wspó³graj¹ca
z programami nauczania pozwoli³a uzyskaæ cel efektywnego kszta³cenia na prowadzonych kursach.
l Dla stra¿aków PSP i OSP przeprowadzono kursy przedlekarskiej pomocy medycznej realizowane pod kierunkiem – st. kpt. lek. med. Gra¿yny Guga³y oraz zespo³u lekarzy i ratowników szko³y.
l Przez ca³y rok kalendarzowy prowadzono wymianê doœwiadczeñ w ramach zajêæ dydaktycznych z Wielkopolsk¹ Komend¹ Wojewódzk¹ PSP, Komend¹ Miejsk¹ PSP w Poznaniu,
jednostkami ratowniczo-gaœniczymi miasta Poznania, Wydzia³em Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu, Oœrodkiem Szkolenia Policji w Poznaniu, Instytutem W³ókien Naturalnych Akademii Rolniczej, Nadleœnictwem Czerniejewo, Komend¹ Poligonu Wojskowego Biedrusko, Oœrodkiem Szkolenia Wojsk L¹dowych, Sekcj¹
Ratownicz¹ PKP CARGO, Lotniskow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ Poznañ-£awica, MPK Poznañ, ZNTK
Franowo, firm¹ Auto Handel Centrum Krotoski–Cichy Wysogotowo, firm¹ STIHL Tarnowo
Podgórne i innymi podmiotami, dziêki którym mog³y odbywaæ siê zaplanowane zajêcia dydaktyczne.
l W ramach wspó³pracy z poznañskim oddzia³em Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Po¿arnictwa pracownicy szko³y bior¹ aktywny udzia³ w przedsiêwziêciach publicystycznych i naukowo-technicznych. S¹ wspó³organizatorami sympozjów w ramach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich oraz Targów SAWO. Sami równie¿ wystêpuj¹ w roli prelegentów podczas sympozjów i konferencji organizowanych przez SITP.
l W 2005 r. szko³a by³a wspó³organizatorem sympozjum naukowo-technicznego na temat
„Oddymianie i odbiory obiektów”. Sympozjum odby³o siê w ramach targów SAWO 2005
w pawilonie MPT nr 4. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele s³u¿b kontrolno-rozpoznawczych komend PSP, wydzia³ów architektury i budownictwa urzêdów powiatowych
i gminnych.
l Prowadzone by³y zajêcia fakultatywne w ramach poszczególnych kó³ zainteresowañ dla kadetów i s³uchaczy szko³y. Ka¿dy móg³ pog³êbiaæ swoje zainteresowania z poszczególnych
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przedmiotów. By³y one realizowane w ramach nastêpuj¹cych kó³ zainteresowañ: informatycznego, ³¹cznoœci i chemicznego.
Kó³ka zainteresowañ organizowane by³y w godzinach popo³udniowych. W zajêciach ko³a informatycznego uczestniczy wymiennie od 20 do 30 kadetów I i II rocznika, ko³a ³¹cznoœci 4 kadetów,
dwóch z I rocznika i dwóch z rocznika II. Kó³ko chemiczne realizowane by³o w dwóch zakresach:
pierwszy – zajêcia wyrównawcze z przedmiotu „Fizykochemia spalania i œrodki gaœnicze”, drugi –
zajêcia laboratoryjne i doœwiadczalne wybiegaj¹ce tematyk¹ poza zakres programu.
W dniach 5 wrzeœnia – 16 grudnia przeprowadzono przy wspó³udziale Oœrodka Szkolenia PSP
w S³upsku szkolenie kwalifikacyjne szeregowych PSP dla Morskiej Stra¿y Po¿arnej i Portowej
Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku – kurs ukoñczy³o 22 s³uchaczy.
Zorganizowano i przeprowadzono kursy podoficerskie PSP dla osób z wy¿szym wykszta³ceniem:
l 3 stycznia – 22 kwietnia 2005 r. – 44 s³uchaczy (kurs IX);
l 5 wrzeœnia – 16 grudnia 2005 r. – 32 s³uchaczy (kurs X).
Zorganizowano i przeprowadzono kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP na potrzeby województwa wielkopolskiego:
l 19 wrzeœnia – 22 grudnia 2005 r. – 23 s³uchaczy (kurs XI).
Ponadto w 2005 r. w ramach dzia³alnoœci z zakresu ochrony ludnoœci realizowano:
l 21 marca – odby³o siê spotkanie przedstawicieli Komendy G³ównej PSP w sprawie organizacji warsztatów na temat „System szkolenia w zakresie ochrony ludnoœci”;
l 25–27 kwietnia – odby³y siê II warsztaty na temat „System szkolenia dla potrzeb ochrony
ludnoœci i obrony cywilnej – wybrana problematyka w zakresie uwarunkowañ dydaktycznych procesu nauczania”;
l opracowano informacjê i harmonogramy szkoleñ z zakresu ochrony ludnoœci na 2006 r.
i umieszczono je na stronie internetowej szko³y.
Na dzieñ 31 grudnia 2005 r. liczba przeszkolonej kadry szko³y, która mo¿e prowadziæ zajêcia
dydaktyczne z zakresu ochrony ludnoœci przedstawia siê nastêpuj¹co:
l Studia podyplomowe „Zarz¹dzanie w stanach zagro¿eñ”
– 7;
l Kurs dla trenerów z zakresu ochrony ludnoœci
– 2;
l Kurs dla instruktorów z zakresu ochrony ludnoœci
– 2.
Dzia³alnoœæ w ramach klubu p³etwonurkowego U-BOOT:
l w dniach 2–16 lipca odby³ siê nad jeziorem Powidzkim w miejscowoœci Kosewo szkoleniowy obóz p³etwonurkowy, w którym uczestniczy³o 18 kadetów i 6 osób z kadry szko³y;
l w dniach 1–4 wrzeœnia 4-osobowa dru¿yna startowa³a w Bornem Sulinowie w euroregionalnych Mistrzostwach Polski Stra¿aków P³etwonurków;
l w paŸdzierniku odby³ siê kurs na sternika motorowodnego, w którym uczestniczy³o
13 osób;
l w marcu, kwietniu, listopadzie i grudniu odby³y siê nurkowania doskonal¹ce dla kadry na
jeziorach: Powidz, Bia³okosz, Szczupacze, Bytyñ i Kiekrz;
l w grudniu rozpocz¹³ siê kurs na m³odszego ratownika WOPR organizowany wspólnie
z Zarz¹dem Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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Liczba kadry i kadetów szko³y wyszkolonych w latach 1996–2005 w ramach klubu mi³oœników
p³etwonurkowania to 11 osób kadry i 173 kadetów.
Obecnie kadra szko³y posiada 4 nurków z wy¿szym stopniem P3, 2 nurków ze stopniem œrednim P2 oraz 2 nurków ze stopniem podstawowym P1. Spoœród wy¿ej wymienionych 2 osoby posiadaj¹ uprawnienia kierownika robót podwodnych PSP i 3 osoby m³odszego nurka PSP.

–

–
–

–
–
–

–

–

–

–

l

Dzia³alnoœæ sportowa
Do znacz¹cych osi¹gniêæ mo¿na zaliczyæ:
30 stycznia reprezentacja szko³y wyst¹pi³a w Pary¿u w biegu na dystansie 18 km odnotowuj¹c
najlepszy wynik sportowy w dotychczasowej 7-letniej historii swoich startów. W klasyfikacji
generalnej – indywidualnie – kadet Damian Glapiak zaj¹³ II miejsce. Dru¿ynowo szko³a zajê³a
IV miejsce;
w dniach 8–15 maja reprezentacja szko³y w sporcie po¿arniczym uczestniczy³a w obozie kondycyjnym w Bornem Sulinowie, przygotowuj¹cym do startu w mistrzostwach Polski;
22 maja w poznañskiej hali Arena odby³ siê III Halowy Turniej Pi³ki No¿nej S³u¿b Mundurowych
Miasta Poznania, gdzie reprezentacja szko³y zajê³a III miejsce na 8 dru¿yn bior¹cych udzia³
w turnieju;
w dniach 31 maja – 3 czerwca 2-osobowa reprezentacja szko³y bra³a udzia³ w Mistrzostwach
Polski Stra¿aków w Pla¿owej Pi³ce Siatkowej w Ustce, gdzie zajê³a V miejsce;
2 czerwca reprezentacja szko³y w sporcie po¿arniczym uczestniczy³a w Mistrzostwach Wielkopolski w Lesznie osi¹gaj¹c zadowalaj¹ce wyniki i rekordy ¿yciowe;
4 czerwca odby³y siê I Wielkopolskie Zawody w Biegu po Schodach na Ostatnie Piêtro
„SCHODY 2005”. Reprezentacja szko³y uzyska³a dru¿ynowo najlepszy wynik spoœród wszystkich startuj¹cych komend miejskich i powiatowych z rejonu Wielkopolski;
17 wrzeœnia szko³a uczestniczy³a w II Miêdzynarodowym Dru¿ynowym Biegu na XXX p. Wie¿owca. Zawody rozegrane zosta³y w Warszawie w Pa³acu Kultury. 4-osobowa reprezentacja
szko³y zajê³a II miejsce;
16 paŸdziernika zorganizowane zosta³y XI Mistrzostwa Polski Stra¿aków w Biegu na Dystansie
10 km Poznañ-Malta 2005. Mistrzostwa zakoñczy³y siê sukcesem, zarówno sportowym, jak
i organizacyjnym. I miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw zaj¹³ kdt. Tomasz Woliñski;
6 listopada szko³a uczestniczy³a w Turnieju S³u¿b Mundurowych w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar Starosty Powiatu Poznañskiego w Dopiewie. Reprezentacja szko³y w rywalizacji z 8 dru¿ynami zajê³a I miejsce;
16 listopada w szkole zorganizowany zosta³ Turniej Szkó³ Po¿arniczych w Halowej Pi³ce No¿nej
o Puchar Komendanta SA PSP w Poznaniu. Reprezentacja szko³y zajê³a II miejsce wœród startuj¹cych 4 szkó³.
Sukcesywnie organizowane s¹ szkolenia doskonal¹ce kadry szko³y. Ponadto:
25 stycznia – m³. bryg. Piotr Guzewski i bryg. Urszula Fietz-Strychalska przeprowadzili szkolenia dla pracowników Centralnego Biura Œledczego na temat „Postêpowanie z substancjami chemicznymi podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych – procedury
reagowania na zagro¿enia, podstawowe techniki ratownicze i œrodki ochronne”;
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l w dniach 14–15 maja zorganizowano „Dni otwarte szko³y”. Akcja cieszy³a siê bardzo du¿ym

zainteresowaniem. W tym czasie szko³ê odwiedzi³o oko³o 200 osób, zarówno kandydatów
do szko³y, jak i ich rodziny;
l 22 paŸdziernika odby³o siê spotkanie studentów II, III i IV roku z Ko³a Chemików Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajêcia prowadzi³a bryg. in¿. Urszula Fietz-Strychalska;
l od stycznia do listopada szko³a przeprowadzi³a 9 kursów dla osób zajmuj¹cych siê sprawami ochrony ppo¿. W zak³adach pracy, które ukoñczy³o 204 osoby.
W dniach 20–23 czerwca odbywa³y siê Targi „SAWO 2005”. Dzia³ œrodków dydaktycznych
przygotowa³ stosowne materia³y. Organizatorem stoiska PSP by³a Komenda Wojewódzka PSP
w Poznaniu. W targach uczestniczyli kadeci II rocznika, s³uchacze kszta³cenia zaocznego, kursu
podoficerskiego i wybrana kadra szko³y.
Centralna Szko³a PSP w Czêstochowie by³a wspó³organizatorem nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
l 2–4 marca – warsztaty metodyczne na temat konstruowania testów egzaminacyjnych;
l 20–22 marca – Mistrzostwa Polski Stra¿aków w Pi³ce Siatkowej;
l 17–19 maja – seminarium firmy DuPont – pokaz urz¹dzenia Thermo – Man do testowania
odzie¿y niepalnej na manekinie;
l 21 czerwca – narada strefowa kadry kierowniczej PSP – omówienie zmian w ustawach po¿arniczych i w przepisach wykonawczych do tych ustaw;
l 1–2 lipca – XXII Mistrzostwa Polski w Sporcie Po¿arniczym;
l 15 sierpnia – 1 wrzeœnia – szkolenie instruktorów tureckiej stra¿y po¿arnej w ramach realizacji projektów: EuropeAid/117844/D/SV/TR oraz EuropeAid/117845/D/SV/TR;
l 10–14 paŸdziernika – wizyta delegacji Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeñstwa Po¿arowego
im. Bohaterów Czarnobyla (zapoznanie z systemem szkolenia ratowników, wyposa¿eniem
sal dydaktycznych i laboratoriów, poligonem, a tak¿e z dzia³aniem u¿ywanego do szkolenia
sprzêtu przeciwpo¿arowego i ratowniczego);
l 25 paŸdziernika – omówienie dalszych przygotowañ do przeprowadzenia egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe;
l 3–4 listopada – spotkanie zespo³u roboczego do opracowania wzorcowego statutu dla
szkó³ (CS PSP, SA PSP).
Wyjazdy zagraniczne, w których brali udzia³ pracownicy CS PSP
l 24–27 maja – VI Miêdzynarodowa Konferencja na temat „Rzeczywiste formy zagro¿enia
ludnoœci – rola i nowe zadania jednostek ratowniczo-gaœniczych” oraz VII Miêdzynarodowa
Wystawa FIRECO 2005 – Trenèin (S³owacja);
l 5–10 czerwca – Œwiatowe Targi Po¿arnicze „Interschutz 2005” w Hanowerze (Niemcy). Zapoznanie siê z funkcjonowaniem Szko³y Federalnej THW Hoya ko³o Bremy i landowej
szko³y po¿arniczej Heyrothsberge ko³o Magdeburga;
l 6–8 czerwca – wizyta studyjna w Holenderskim Biurze ds. Egzaminów w Stra¿y Po¿arnej
(NBBE).
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Tabela 21. Rodzaje i liczba kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych przeprowadzonych w szko³ach PSP, oœrodkach
szkolenia i sekcjach doskonalenia funkcjonowania KSRG KW PSP oraz liczba ich absolwentów
Lp.

Liczba
Liczba
absolwentów kursów

Rodzaje kursów

1. Kurs kwalifikacyjny szeregowych

1584

46

2. Kurs kwalifikacyjny podoficerski

428

10

3. Kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP dla stra¿aków posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze

76

2

4. Kurs uzupe³niaj¹cy dla podoficerów na stanowiskach administracyjno- kwatermistrzowskich PSP

48

1

5. Kurs uzupe³niaj¹cy podoficerski na podbudowie kursu m³odszych podoficerów

34

1

109

13

47

6

8. Kurs specjalistyczny chemiczno-ekologiczny

348

13

9. Kurs specjalistyczny obs³ugi drabin

171

6

10. Kurs specjalistyczny obs³ugi i eksploatacji podnoœników

163

6

35

3

4077

191

77

2

6. Kurs specjalistyczny ratownictwa wysokoœciowego, cz. I (wstêpny i podstawowy)
7. Kurs specjalistyczny ratownictwa wysokoœciowego, cz. II (œmig³owcowy cz. I)

11. Kurs specjalistyczny obs³ugi i eksploatacji dŸwigów
12. Kurs specjalistyczny ratownictwa medycznego
13. Kurs specjalistyczny pedagogiczny
14. Kurs specjalistyczny obs³ugi i konserwacji agregatów pr¹dotwórczych

88

2

184

7

16. Kurs specjalistyczny konserwacji sprzêtu ochrony dróg oddechowych

31

1

17. Kurs specjalistyczny sterników motorowodnych

50

1

18. Kurs specjalistyczny stermotorzystów

125

6

19. Kurs specjalistyczny kierowania ruchem drogowym

15. Kurs specjalistyczny nape³niania zbiorników ciœnieniowych

916

30

20. Kurs specjalistyczny m³odszego nurka PSP

32

3

21. Kurs specjalistyczny obs³ugi geofonów

60

3

582

28

9265

381

22. Kurs dla osób prowadz¹cych sprawy ochrony przeciwpo¿arowej
Razem

Tabela 22. Liczba absolwentów kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonal¹cych przeprowadzonych
w szko³ach PSP w 2005 r.
Szko³a PSP

Liczba absolwentów

CS PSP w Czêstochowie

563

SA PSP w Krakowie

684

SA PSP w Poznaniu

510

SP PSP w Bydgoszczy

563
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