Rozdzia³ 7

Chapter 7

800
684

700
563

600

563
510

500
400
300
200
100
0
CS PSP w Czêstochowie SA PSP w Krakowie

SA PSP w Poznaniu

SP PSP w Bydgoszczy

Rys. 25. Liczba absolwentów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych przeprowadzonych w szko³ach PSP w 2005 r.

Tabela 23. Liczba absolwentów szkó³ aspirantów PSP w 2005 r.
System kszta³cenia

Stacjonarny

Zaoczny

Szko³a

Absolwenci

CS PSP w Czêstochowie

91

SA PSP w Krakowie

94

SA PSP w Poznaniu

94

CS PSP w Czêstochowie

192

SA PSP w Krakowie

99

SA PSP w Poznaniu

191
761

Razem

91

192
99

94

191
CS PSP w Czêstochowie
SA PSP w Poznaniu

94

SA PSP w Krakowie

Rys. 26. Liczba absolwentów szkó³ aspirantów PSP
– system zaoczny
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Rys. 27. Liczba absolwentów szkó³ aspirantów PSP
– system stacjonarny

81

Rozdzia³ 7

Chapter 7
Tabela 24. Liczba cz³onków OSP przeszkolonych w 2005 r.

Rodzaj kursu

OSP w³¹czone do KSRG

Inne OSP

Razem

Szeregowców

4956

8822

13 581

Dowódców

1050

2014

3064

Naczelników

356

930

1286

Operatorów sprzêtu (kierowców)

1013

2196

3209

Ratownictwa medycznego

2011

382

2389

13 581

Szeregowców
Dowódców
Naczelników
3064
2389

3209

Operatorów sprzêtu (kierowców)
Ratownictwa medycznego

1286

Rys. 28. Liczba cz³onków OSP przeszkolonych w 2005 r.

Szkolenie w zakresie ochrony ludnoœci
W roku 2005 podejmowano wiele dzia³añ maj¹cych na celu doskonalenie przyjêtego systemu
szkolenia dla potrzeb obrony cywilnej i ochrony ludnoœci.
Wszystkie zamierzenia szkoleniowe realizowane by³y na podstawie Wytycznych Szefa Obrony
Cywilnej Kraju w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu ochrony ludnoœci i obrony
cywilnej aparatu wykonawczego i pracowników organów kierowania w województwie, powiecie, gminie i zak³adzie pracy z dnia 18 grudnia 2003 r. oraz Harmonogramu szkoleñ na 2005 rok
z zakresu ochrony ludnoœci i obrony cywilnej.
Realizacja zadañ szkoleniowych w obszarze obrony cywilnej i ochrony ludnoœci odbywa³a siê
g³ównie poprzez:
l organizowanie centralnych szkoleñ, kursów o charakterze podstawowym i doskonal¹cych;
l organizowanie szkoleñ podstawowych i doskonal¹cych w placówkach oœwiatowych PSP
i oœrodkach szkolenia obrony cywilnej;
l organizowanie konferencji, warsztatów i narad;
l realizacjê programu edukacyjnego „Bezpieczne ¿ycie” w ramach poprawy bezpieczeñstwa
dzieci w placówkach oœwiatowych oraz w najbli¿szym otoczeniu.

Szkolenia organizowane centralne
W 2005 r. Biuro Szkolenia Komendy G³ównej PSP organizowa³o szereg centralnych szkoleñ
specjalistycznych. Ogó³em w 2005 r. przeszkolono 248 osób. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ
szkolenia organizowane:
l przy wspó³pracy ze Szko³¹ G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej:
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– szkolenia podstawowe dla nowo zatrudnionych pracowników w strukturach zarz¹dzania
kryzysowego i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie – w dwu edycjach
(7–10 marca oraz 14–17 listopada) wziê³y udzia³ 82 osoby;
– szkolenie dla instruktorów z zakresu wybranych zagadnieñ ochrony ludnoœci – szkolenie
zrealizowano w dwóch zjazdach (16–19 maja, 20–23 czerwca), kurs ukoñczy³o 45 osób;
l w ramach wspó³pracy ze Szko³¹ Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie:
– kurs dla pracowników wydzia³ów zarz¹dzania kryzysowego i komend wojewódzkich PSP
z zakresu upowszechniania miêdzynarodowego prawa humanitarnego – 29 sierpnia –
1 wrzeœnia, kurs ukoñczy³o 30 osób;
– kurs dla pracowników merytorycznych komend wojewódzkich PSP oraz wydzia³ów
zarz¹dzania kryzysowego urzêdów wojewódzkich z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagro¿eñ – 29 listopada – 1 grudnia, w Centrum Szkolenia Ochrony
Ludnoœci i Dóbr Kultury, uczestniczy³o 19 osób;
l przy wspó³pracy z Aeroklubem Polskim odby³o siê szkolenie teoretyczno-praktyczne dla
operatorów radiostacji lotniczych pracuj¹cych w paœmie lotniczym (117,975–137 MHz),
bêd¹cych na wyposa¿eniu wydzia³ów zarz¹dzania kryzysowego – w dniach 14–15 lipca
szkolenie ukoñczy³o 14 osób;
l przy wspó³pracy z Akademi¹ Obrony Narodowej:
– kurs z zakresu obrony przed broni¹ masowego ra¿enia dla kadr cywilnych administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej – 4–8 kwietnia, uczestniczy³o 14 osób;
– kurs doskonal¹cy dla specjalistów krajowego systemu wykrywania ska¿eñ ATP-45 –
30 maja – 3 czerwca, uczestniczy³o 15 osób;
– kurs podstawowy dla specjalistów krajowego systemu wykrywania ska¿eñ ATP-45 dla
funkcjonariuszy komend wojewódzkich PSP – odby³ siê w dwu edycjach (5–9 wrzeœnia
oraz 28 listopada – 2 grudnia), w których uczestniczy³o 29 osób;
– Biuro Szkolenia PSP koordynowa³o przedsiêwziêcia zwi¹zane z kierowaniem funkcjonariuszy PSP na Wy¿sze Kursy Obronne (WKO), na kursy skierowano 10 funkcjonariuszy PSP.

Szkolenia w szko³ach PSP i oœrodkach szkolenia obrony cywilnej
W szko³ach PSP oraz oœrodkach szkolenia obrony cywilnej przeszkolonych zosta³o 5291 osób,
z czego 2028 osób, tj. 38% odby³o szkolenie w szko³ach PSP, natomiast 3263 (62%) w oœrodkach
szkolenia OC.
Tabela 25. Zestawienie liczby przeszkolonych osób w placówkach dydaktycznych PSP i OC
Lp.

Placówka dydaktyczna

Liczba przeszkolonych osób

1.

Szko³y Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

2028

2.

Oœrodki szkolenia obrony cywilnej

3263

Razem

5291
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oœrodki szkolenia OC
62%

szko³y PSP
38%

Rys. 29. Procentowy udzia³ przeszkolonych osób w placówkach dydaktycznych PSP i OC

W trzech oœrodkach szkolenia obrony cywilnej1 przeprowadzono 125 szkoleñ z zakresu ochrony ludnoœci i obrony cywilnej, na których przeszkolono 3263 osoby.
Tabela 26. Realizacja szkoleñ w zakresie ochrony ludnoœci w oœrodkach szkolenia obrony cywilnej w 2005 r.
Lp.

Nazwa oœrodka szkolenia

Miejscowoœæ

1.

Miêdzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej

Wroc³aw

674

2.

Wojewódzki Oœrodek Szkolenia Obrony Cywilnej

Katowice

1315

3.

Miêdzywojewódzki Oœrodek Szkolenia Obrony Cywilnej

Bia³ystok

1274

Razem

Liczba osób

3263

Katowice
57%

Wroc³aw
17%

Bia³ystok
26%

Rys. 30. Procentowe zestawienie szkoleñ zrealizowanych
w oœrodkach szkolenia OC

W oœrodkach szkolenia obrony cywilnej wœród uczestników szkoleñ najliczniejsz¹ grupê stanowili pracownicy merytoryczni szczebla gminnego (78,7%). Znacz¹cy udzia³ by³ tak¿e pracowników ze szczebla powiatu (21,1%).
Tabela 27. Liczba przeszkolonych osób w oœrodkach szkolenia obrony cywilnej z podzia³em na szczeble administracyjne
Lp.

1

Oœrodek szkolenia

Szczebel administracyjny
gminny

powiatowy

wojewódzki

£¹cznie

1.

Wroc³aw

430

244

–

674

2.

Katowice

928

382

5

1315

3.

Bia³ystok

1211

63

–

1274

Razem

2569

689

5

3263

Oœrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Gdañsku zosta³ rozwi¹zany zarz¹dzeniem wojewody pomorskiego
z 15 czerwca 2005 r.
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Rys. 31. Liczba przeszkolonych osób z ró¿nych szczebli administracji z podzia³em na oœrodki szkolenia obrony cywilnej

W szko³ach PSP najwiêcej szkoleñ zorganizowano w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej (43%)
oraz w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (30%).
Tabela 28. Realizacja szkoleñ w PSP w zakresie ochrony ludnoœci w 2005 r.
Lp.

Nazwa szko³y po¿arniczej

Liczba osób

1.

SGSP w Warszawie

874

2.

CS PSP w Czêstochowie

136

3.

SA PSP w Krakowie

617

4.

SA PSP w Poznaniu

254

5.

SP PSP w Bydgoszczy

147

Razem

2028

13%

7%

30%

43%

7%

SGSP w Warszawie

CS PSP w Czêstochowie

SA PSP w Poznaniu

SP PSP w Bydgoszczy

SA PSP w Krakowie

Rys. 32. Podzia³ procentowy szkolenia zrealizowanego w szko³ach PSP
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Na szczególn¹ uwagê w 2005 r. zas³uguje fakt udzia³u w szkoleniu kadry kierowniczej administracji publicznej (burmistrzów, wójtów, starostów i prezydentów). Ogó³em w szkoleniach wziê³o
udzia³ 98 osób. W szkoleniach najliczniejsz¹ grupê stanowili burmistrzowie i wójtowie (98,8%).
Tabela 29. Liczba osób funkcyjnych przeszkolonych w szko³ach PSP i oœrodkach szkolenia
Lp.

1.
2.

Funkcja

Liczba przeszkolonych osób
w oœrodkach szkolenia

w szko³ach PSP

71

18

Burmistrz, wójt
Starosta, prezydent
Razem

Razem

89

6

3

9

77

21

98

Do najliczniej organizowanych szkoleñ w 2005 r. w szko³ach PSP i oœrodkach szkolenia nale¿y
zaliczyæ:
l szkolenie podstawowe dla pracowników Centrum Obs³ugi Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (SGSP)
– 863 osoby;
l szkolenie pracowników ds. obrony cywilnej na szczeblu gminy
(Miêdzywojewódzki Oœrodek Szkolenia OC w Bia³ymstoku)
– 480 osób;
l szkolenie zespo³ów ds. zarz¹dzania kryzysowego w gminie
(Miêdzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej
i Obrony Cywilnej we Wroc³awiu)
– 445 osób;
l szkolenie dla pracowników zak³adów pracy
(Miêdzywojewódzki Oœrodek Szkolenia OC w Bia³ymstoku)
– 405 osób.
W 2005 r. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna kontynuowa³a wdra¿anie programu edukacyjnego „Bezpieczne ¿ycie” dla dzieci ze szkó³ podstawowych z klas I–III oraz dyrektorów placówek oœwiatowych na terenie kraju. W 2005 r., na prze³omie maja i czerwca, zakoñczy³a siê realizacja programu
w D¹browie Górniczej, w warszawskich dzielnicach Targówek i Bielany, Lesznowoli, Starych Babicach, Gdyni i gminie Sêpopol. W wy¿ej wymienionych miejscowoœciach przeszkolono na cele
programu 672 nauczycieli, a programem objêto 11 706 dzieci z 56 placówek oœwiatowych. W roku szkolnym 2005/2006, na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika, rozpoczêto realizacjê programu
w Piekarach Œl¹skich, Chorzowie i Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przeszkolono 448 nauczycieli
i objêto 8401 dzieci. Od 2000 r. program obj¹³ ponad 21,6 tys. dzieci ze szkó³ podstawowych.
Koordynatorami programu, w wiêkszoœci przypadków, s¹ komendanci powiatowi PSP.

Konferencje, warsztaty, narady
Istotnym przedsiêwziêciem w 2005 r. by³a miêdzynarodowa konferencja „Ochrona zabytków
na wypadek szczególnych zagro¿eñ”. Odby³a siê ona w dniach 27–29 wrzeœnia 2005 r. w Centrum
Szkolenia Ochrony Ludnoœci i Dóbr Kultury dzia³aj¹cym przy SA PSP w Krakowie. Konferencjê
patronatem honorowym objêli: minister spraw wewnêtrznych i administracji, minister kultury
i minister obrony narodowej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Czech, Litwy, Niemiec,
Rosji, S³owacji i Wêgier. £¹cznie w konferencji wziê³o udzia³ 150 osób. Celem konferencji by³a wymiana doœwiadczeñ w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej, regionalnej i lokalnej wobec zagro¿eñ dla dziedzictwa kultury w czasie pokoju i wojny, upowszechnienie nowych technik i tech-
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nologii w ochronie zabytków przed zagro¿eniami, zwrócenie uwagi na terroryzm i konflikty kulturowe jako nowe zagro¿enia dla dziedzictwa kultury, prezentacja rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
w wybranych krajach, doskonalenie prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych na obiektach
sakralnych w ramach wspó³dzia³ania s³u¿b ratowniczych, administratora i w³adz samorz¹dowych
oraz przyjêcie stanowiska na rzecz wspólnych dzia³añ w ochronie zagro¿onego dziedzictwa kultury. Efektem konferencji by³a m.in. publikacja pt. „Ochrona zabytków na wypadek szczególnych
zagro¿eñ”.
W celu doskonalenia rozwi¹zañ w obszarze szkolenia dla potrzeb ochrony ludnoœci i obrony
cywilnej by³o zorganizowanie w dniach 25–27 kwietnia, w SA PSP w Poznaniu drugich warsztatów „System szkolenia dla potrzeb ochrony ludnoœci i obrony cywilnej – uwarunkowania organizacyjno-metodyczne”, w których wziêli udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, Polskiego Czerwonego Krzy¿a, kuratoriów oœwiaty, szkó³ PSP, wydzia³ów zarz¹dzania
kryzysowego i oœrodków szkolenia obrony cywilnej oraz wyk³adowcy z wybranych wy¿szych
szkó³ publicznych – ogó³em 54 osoby. W ramach dorobku merytorycznego warsztatów zosta³y
opracowane dwie publikacje ksi¹¿kowe „System szkolenia dla potrzeb ochrony ludnoœci. Wybrana problematyka w zakresie uwarunkowañ dydaktycznych w procesie nauczania” oraz „System
szkolenia dla potrzeb ochrony ludnoœci i obrony cywilnej. Wyst¹pienia i materia³y problemowe”.
Elementem realizacji zadañ w 2005 r. by³y narady szkoleniowe z udzia³em przedstawicieli szkó³
PSP, wydzia³ów zarz¹dzania kryzysowego i dyrektorów oœrodków szkolenia obrony cywilnej
odpowiedzialnych za organizacjê szkoleñ z zakresu ochrony ludnoœci. Pierwsza odby³a siê w SA
PSP w Poznaniu – 27 kwietnia, druga w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefowie w dniach 8–9 grudnia. W naradach wziê³o udzia³ ³¹cznie 62 osoby.
W dniach 28 kwietnia, 28 wrzeœnia i 12 grudnia 2005 r. odby³y siê posiedzenia Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami funkcjonuj¹cej przy komendancie g³ównym PSP.

Programy szkolenia
W roku 2005 opracowano kolejne za³o¿enia programowe oraz programy szkolenia przeznaczone dla ró¿nych adresatów. Wœród opracowañ nale¿y wymieniæ:
– program szkolenia dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych w zakresie obrony cywilnej,
ochrony ludnoœci oraz zarz¹dzania kryzysowego;
– program szkolenia doskonal¹cego dla operatorów radiostacji lotniczych pracuj¹cych w paœmie lotniczym (117,975–137 MHz) – program przeznaczony dla potrzeb funkcjonowania Lotniczych Formacji Obrony Cywilnej (LFOC);
– program kursu z zakresu upowszechniania miêdzynarodowego prawa humanitarnego;
– za³o¿enia programowe szkolenia nauczycieli kszta³cenia zintegrowanego w ramach programu
edukacyjnego „Bezpieczne ¿ycie”.
Realizacja zadañ szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludnoœci odbywa siê
przez Wydzia³ Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludnoœci funkcjonuj¹cy w ramach Biura
Szkolenia Komendy G³ównej PSP.
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SUMMARY
Within the framework of the measures designed to improve the quality of education in the
State Fire Service, the “Programme for the development of schools and training centres for
2005 to 2008” was developed and, in co-operation with the schools of the State Fire Service, the
Ministry of Education and Science, the Ministry of Internal Affairs and Administration and
examination commissions, curricular frameworks were set out for education in firefighting
techniques, the standard examination requirements were laid down and a supplement to the
diploma certifying the vocational qualifications was established.
Moreover, 7 training curricula were developed for the purposes of the State Fire Service in
the scope of: the operation of electronic devices for locating persons trapped in rubble,
chemical and environmental rescue, high rescue, underwater works as well as the curriculum
for training for operations in gas- and chemical-proof clothing for police officers.
Supervision was exercised over the quality of vocational, qualifying and specialist education
at the Central School of the State Fire Service in Czêstochowa and at the Aspirant Colleges of
the State Fire Service in Cracow and Poznañ, including the supervision over the entrance
examinations for candidate service and the examinations on vocational skills (at the intramural
and extramural studies).
In 2005, in the field of training and vocational development, 381 qualifying, specialist and
vocational development training courses were delivered. 9,265 persons graduated from these
courses. In addition, a large number of seminars, training, methodological and vocational
development workshops as well as multi-media training sessions in decision-making were
conducted.
In 2005, the Training Bureau of the National Headquarters of the State Fire Service organised
a number of central specialist training courses in the scope of civil defence and civil protection.
As a total, 248 persons were trained in 2005. At the State Fire Service schools and the civil
defence training centres, 5,291 persons were trained, including 2,028 persons, i.e. 38%, trained
at the State Fire Service schools and 3,263 persons (62%) at the civil defence training centres.
At three civil defence training centres, 125 training courses were conducted in the scope of
civil protection and civil defence, where 3,263 persons were trained.
In 2005, the State Fire Service continued to implement the education programme “Safe Life”
for primary school students of Forms 1 to 3 and the directors of education centres in the country.
In 2005, the training courses were completed in D¹browa Górnicza, the Districts of Targówek and
Bielany in Warsaw, in Lesznowola, Stare Babice, Gdynia and the Community of Sêpopol. 672
teachers were trained for the purposes of the programme and it covered 11,706 children from 56
schools. In the school years 2005/2006 the programme was launched in Piekary Œl¹skie, Chorzów
and Piotrków Trybunalski, training 448 teachers and covering 8,401 children. Since 2000 the
programme covered more than 21,600 primary school children. In most cases, the programme
was co-ordinated by the county commandants of the State Fire Service.
The events organised included two duty and training briefings with representatives of State
Fire Service schools, civil defence training centres and crisis management departments; the
international conference “The Protection of Monuments in Case of Major Emergencies”; the
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second workshop “The Education System for the Purposes of Civil Defence and Civil
Protection” and three meetings of the Programming Council for the Protection of Cultural
Heritage against Emergencies of the Chief Commandant of the State Fire Service.
The focus in 2005 was to develop successive programming assumptions and training
curricula for different trainees. The Training Bureau of the National Headquarters of the State
Fire Service developed e.g.:
– the training programme for schoolmasters and directors of education centres in the scope
of civil defence, civil protection and crisis management;
– the improvement training programme for the operators of air transmitters working in the
aviation band (117.975–137 MHz);
– the course on the dissemination of international humanitarian relief;
– the curricular assumptions for the training of teachers of integrated education within the
education programme “Safe Life”.
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