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Corocznie w Polsce dochodzi do po arów w nietypowych obiektach, do których 
mo emy zaliczy  mi dzy innymi piekarnie. Po ary w tych obiektach powstawa y 
przypuszczalnie m.in. wskutek zwarcia w instalacjach elektrycznych, zapalenia 
sk adowanych w pobli u pieca materia ów palnych; by y te  takie, w których 
przyczyna nie zosta a ustalona. Ze wst pnych ustale  analizowany po ar, z którym 
zmagali si  gorliccy stra acy przez kilkana cie godzin w piekarni Bobowska 
w Bobowej, powsta  od po aru sadzy w kominie.

Gro ny po ar piekarni 
– analiza akcji

Palą się sadze w kominie w bu-

dynku piekarni” – tak brzmia-

ła informacja, jaką przekazał 

z niepokojem w głosie Dyżurnemu 

Stanowiska Kierowania Komendan-

ta Powiatowego PSP w Gorlicach je-

den z pracowników tuż po godzi-

nie 22.00 24 listopada 2016 roku. 

Z otrzymanego zgłoszenia wyda-

wać by się mogło, że akcja ta zaj-

mie strażakom najwyżej kilkadzie-

siąt minut. Co jak co, ale gorliccy 

strażacy znają się na gaszeniu po-

żarów sadzy w kominach, ponieważ 

– szczególnie w ostatnich latach – 

wyjeżdżają do tego typu pożarów 

kilkadziesiąt razy w roku, a trening 

czyni mistrza. Najwięcej takich in-

terwencji nie tylko w powiecie gor-

lickim, ale w całej Polsce jest w se-

zonie grzewczym, od października 

do kwietnia. Pomimo apeli strażac-

kich o obowiązku w myśl przepisów 

prawa czyszczenia przewodów spa-

linowych i dymowych właściciele 

obiektów mieszkalnych, ale i prze-

mysłowych, bagatelizują ostrzeże-

nia i apele, a później dochodzi nie 

tylko do pożaru sadzy w kominie, 

ale ta sytuacja przyczynia się nie-

jednokrotnie do groźnych pożarów 

dachów czy poddaszy. I niestety 

w analizowanym zdarzeniu pożar 

z komina wymknął się na podda-

sze i dach budynku piekarni. Za-

miast kilkudziesięciu minut, akcja 

gaszenia pożaru zajęła strażakom 

blisko dziesięć godzin.

Dysponowanie
O godzinie 22.06 gorliccy strażacy 

zostali wezwani do palącej się sa-

dzy w kominie w piekarni Bobowska 

w miejscowości Bobowa. Ze wzglę-

du na specyfikę obiektu i procedurę 

dysponowania sił i środków do zda-

rzenia Dyżurny Stanowiska Kierowa-

nia Komendanta Powiatowego PSP 

w Gorlicach zadysponował dwa za-

stępy z JRG w Gorlicach i dwa zastę-

py z miejscowej OSP. Była godzina 

22.15; zastępy znajdowały się w dro-

dze na miejsce pożaru, wtedy to pra-

cownik z przejęciem w głosie poin-

formował dyżurnego, że pożar roz-

przestrzenił się już na dach budynku 

piekarni. W związku z otrzymaną in-

formacją dyżurny zadysponował 

na miejsce podnośnik hydraulicz-

ny SH 24 z JRG w Gorlicach i zastę-

py z pobliskich jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych. O godzi-

nie 22.17 pierwszy zastęp GBARt 

3/16 z OSP Bobowa dotarł na miej-

sce pożaru. Kierujący Działaniem Ra-

towniczym druh z miejscowej OSP 

po rozpoznaniu ustalił, że pali się 

część dachu budynku, a ogień i gęsty 

dym wydostają się na zewnątrz spod 

poszycia dachu (blacha trapezowa).

Rozpoznanie 
Kierujący Działaniem Ratowni-

czym, przeprowadzając rozpozna-

nie, ustalił:

• pożarem objęte zostało około 

400 m2 powierzchni dachu bu-

dynku piekarni, a główny kie-

runek rozwoju pożaru prze-

biegał po więźbie dachowej 

i składowanych palnych mate-

m . bryg. mgr in . Dariusz Surmacz
Zast pca Dowódcy JRG w Gorlicach
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riałach w stronę południową, istniało realne za-

grożenie rozprzestrzenienia się pożaru na część 

północną dachu;

• zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia po-

żaru stanowiły 2 hydranty o średnicy DN80 umiesz-

czone na lokalnej sieci wodociągowej – jeden w od-

ległości około 10 m od ściany budynku piekarni, na-

tomiast drugi – około 50 m;

• obiekt, w  którym doszło do  pożaru, miał dł. 

87,82 m, szer. 15 m, wys. 9.10 m, powierzchnię użyt-

kową 1758,09 m2 i kubaturę 23939,30 m3;

• budynek piekarni został wykonany w technologii 

szkieletu żelbetowego wypełnionego pustakami ce-

ramicznymi. Główna konstrukcja budynku to szkie-

let żelbetowy z ramami w układzie poprzecznym, 

podłużnymi ryglami stężającymi i stropami mo-

nolitycznymi żelbetowymi o grubości 18 cm. Ścia-

ny zewnętrzne wykonane zostały z pustaków MAX. 

o grubości 29 cm, ocieplane warstwą izolacji grubo-

ści 20 cm (wełna mineralna). Ściany działowe pod-

dasza i podwieszany sufit na znacznej części budyn-

ku, oddzielający strych budynku od części socjalno-

-biurowej z płyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcja 

dachu – drewniana, pokrycie – blacha trapezowa;

• obiekt piekarni został podzielony na dwie strefy po-

żarowe-PM (446,86 m2) i ZL III (1311,23 m2) – o ob-

ciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2;

• w obrębie przyziemia znajdowały się pomieszcze-

nia produkcyjne i magazynowe strefy PM;

• poddasze i część przyziemia wraz z przestrzeniami 

klatek schodowych znajdowały się w strefie zalicza-

nej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III;

• praca w piekarni odbywała się w systemie trzyzmia-

nowym. W czasie powstania pożaru w obiekcie znaj-

dowali się ludzie (38 osób), dzięki temu pożar został 

szybko zauważony, a pierwszy zastęp straży pożar-

nej dotarł na miejsce pożaru od zgłoszenia do SKKP 

w Gorlicach w niespełna 11 minut;

• istniała możliwość ewakuacji z budynku poprzez 

pięć wejść ewakuacyjnych bezpośrednio z pozio-

mu przyległego terenu;

• komunikacje pomiędzy kondygnacjami zapewnio-

no wewnętrzną klatką schodową, wydzieloną poża-

rowo od pomieszczeń biurowych powiązanych bez-

pośrednio z produkcją;

• klatka schodowa stanowiła strefę pożarową wcho-

dzącą w skład pomieszczeń biurowo-socjalnych zlo-

kalizowanych na I piętrze budynku. W miejscu wy-

dzielenia strefy pożarowej na parterze znajdowały 

się drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI 30;

Fot. 1. Stra acy udaj  si  w sprz cie ODO/OUO do gaszenia po aru do 
wn trza p on cego budynku

Fot. 2. Widok p on cego dachu budynku piekarni od strony wschodniej 
i stra aków realizuj cych dzia ania ratowniczo-ga nicze

Fot. 3. Sch adzanie dachu przy u yciu podno nika SH-24

Fot. 4. Podawanie pr du wody w natarciu przez otwór w dachu z pod-
no nika hydraulicznego SH-24

fo
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• pomieszczenie strychu nieużytkowego zostało wy-

dzielone pożarowo drzwiami od pozostałych części 

budynku;

• klasa odporności ogniowej – „D”;

• budynek piekarni nie posiadał systemu sygnalizacji 

pożarowej;

• w obiekcie znajdowały się hydranty wewnętrzne,  

dwa hydranty DN52 usytuowane po jednym w czę-

ści piekarni i cukierni w strefie PM i dwa hydranty 

DN25 w strefie ZL III usytuowane przy klatkach scho-

dowych.

Budynek posiadał następujące instalacje:

• instalację elektryczną, w tym przeciwpożarowy wy-

łącznik prądu;

• instalację gazową;

• instalację teletechniczną;

• instalację oświetlenia ewakuacyjnego działającą oko-

ło 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego;

• instalację odgromową;

• instalację wentylacji mechanicznej;

• instalację centralnego ogrzewania opartą o kotłow-

nię gazową i odzysk ciepła z pieców technologicz-

nych;

• instalację wodno-kanalizacyjną.

Obiekt wyposażony był w gaśnice proszkowe: 1 ga-

śnicę proszkową 2 kg, typ ABC, 3 gaśnice proszko-

we 4 kg, typ ABC, 3 gaśnice proszkowe 6 kg, typ ABC, 

2 gaśnice 2 kg, typ ABF, 1 gaśnicę CO2 5 kg, typ BC. 

Ww. gaśnice były legalizowane, konserwowane i po-

siadały ważną datę legalizacji.

Przebieg dzia a  
ratowniczo-ga niczych
Pierwszy przybyły na miejsce KDR dh z OSP z Bobo-

wej podjął decyzję o podaniu jednego prądu wody 

w natarciu na dach piekarni. Kierujący polecił dyżur-

nemu zadysponowanie pogotowia energetycznego 

i policji. Kierownik zmiany będący na miejscu poinfor-

mował dowodzącego akcją, że z obiektu ewakuowa-

li się wszyscy pracownicy – łącznie 38 osób. O godzi-

nie 22.24 na miejsce pożaru dotarły dwa zastępy z JRG 

w Gorlicach, GBARt 2,5/25 i GCBA4,7+2,3/37. Przybyły 

na miejsce dowódca zmiany zapoznał się z sytuacją po-

żarową, stwierdzając, że najszybszym dostępem i sku-

tecznym działaniem gaśniczym będzie poprowadzenie 

linii gaśniczej na poddasze objęte pożarem poprzez 

zadymioną klatkę schodową. Równocześnie podtrzy-

mał decyzje I KDR, polecając, by ratownicy odcięli do-

pływ energii elektrycznej i gazu do budynku. Strażacy 

oświetlili również miejsce akcji i podali kolejny (trzeci) 

Fot. 5. Teren akcji ratowniczo-ga niczej, widok od drogi wojewódzkiej 
nr 981

Fot. 6. Stra acy prowadz cy dzia ania ga nicze z podno nika SH-24

Fot. 7. Przyjazd na miejsce akcji  SCKn z kontenerem ze sprzetem ODO/
OUO

Fot. 8. Stra acy w sprz cie ODO/OUO przygotowuj cy si  do wej cia 
do wn trza p on cego budynku
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prąd wody w natarciu z podnośnika hydraulicznego 

na dach budynku. Po odłączeniu przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu energii elektrycznej do piekar-

ni po zaniku oświetlenia podstawowego uruchomiła 

się instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Ze względu 

na bardzo duże zadymienie, które ograniczało widocz-

ność i stwarzało zagrożenie zatrucia gazami pożaro-

wymi, strażacy musieli prowadzić działania gaśnicze 

w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Gdy ratow-

nicy dotarli na poddasze, pożar trawił więźbę dacho-

wą, rozprzestrzeniając się po jej szczycie i składowa-

nych między innymi materiałach palnych (segregato-

rach z dokumentami, dużej liczby papierowych rolek 

z kas fiskalnych). Dzięki kamerze termowizyjnej stra-

żacy mogli w gęstym dymie skuteczniej operować 

prądem wody w źródło pożaru tam, gdzie urządze-

nie wskazywało najwyższą temperaturę sięgającą po-

nad 500°C. Działania te miały na celu niedopuszczenie 

do rozprzestrzenienia się pożaru na część dachu, pod 

którą znajdowały się pomieszczenia socjalno-biurowe. 

Na miejsce zdarzenia dotarły kolejne zadysponowane 

zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dowodzą-

cy akcją ratowniczą zlecił przybyłym jednostkom OSP 

zasilenie samochodów pożarniczych poprzez zbudo-

wanie linii zasilających z dwóch pobliskich hydrantów 

zlokalizowanych przy budynku piekarni (10 m i 50 m). 

W trakcie trwających działań ratowniczo-gaśniczych 

podczas pomocy przy rozwijaniu linii gaśniczej wy-

padkowi uległ KDR. W wyniku tego zdarzenia u po-

szkodowanego doszło do skręcenia stawu skokowe-

go. Poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej po-

mocy udzielili strażacy. O godzinie 22.58 kierowanie 

od poszkodowanego KDR przejął przybyły na miej-

sce zdarzenia zastępca dowódcy JRG i po zapoznaniu 

się z sytuacją podtrzymał podjęte przez II KDR decy-

zje o budowie 2 linii zasilających z sieci hydrantowej. 

W związku z wypadkiem dowódcy zmiany służbowej 

zastępca dowódcy JRG polecił zadysponować z dyżuru 

domowego zastępcę dowódcy zmiany w celu zacho-

wania stanu minimalnego zmiany i przyjazd na miej-

sce pożaru. W trakcie działań na zabezpieczenie ope-

racyjne powiatu został do siedziby JRG w Gorlicach 

ściągnięty samochód pożarniczy GBA 2,5/28 z OSP 

Kobylanka. Na polecenie Komendanta Powiatowego 

PSP w Gorlicach wzmocniono również obsadę SKKP 

o jednego funkcjonariusza.

Ponieważ dach nie posiadał wyłazów, w związku z tym 

dowodzący akcją polecił wykonanie otworów w dachu 

płonącego budynku od strony wschodniej z podnośni-

ka hydraulicznego SH 24 i wprowadzenie wentylatora 

r
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Produkowane we Francji

89-203 Zamość k. Bydgoszczy 

ul. Poznańska 16-18, tel. 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl, www.eurodis.pl
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osiowego nadciśnieniowego w celu oddymienia klat-

ki schodowej i poddasza. Ze względu na potrzebę pro-

wadzenia działań wewnątrz obiektu w aparatach po-

wietrznych butlowych i częstą podmianę ratowników 

KDR polecił dyżurnemu SKKP zadysponowanie do ak-

cji SCKn ze sprzętem ODO/OUO. Na miejsce pożaru do-

jechały kolejne siły i środki, w tym GCBM 19 cysterna 

z JRG nr 1 z Nowego Sącza, dzięki której udało się za-

pewnić wystarczającą ilość wody i uzyskać odpowied-

ni wydatek gaśniczy. Przybyła na miejsce cysterna sta-

nowiła rezerwuar środka gaśniczego. 

Jednocześnie z działaniami gaśniczymi, by zmniej-

szyć straty pożarowe, prowadzono ewakuację mie-

nia i wyrobów gotowych (chleba i wyrobów cukier-

niczych). Biorąc pod uwagę rozmiar pożaru i wielkość 

obiektu (dł. 87,82 m, szer. 15 m, wys. 9.10 m), by móc 

ocenić zagrożenie pożarowe i ogólną sytuację poża-

rową od strony zachodniej, KDR poprzez SKKP zlecił 

zadysponowanie drugiego podnośnika hydrauliczne-

go. Strażacy prowadzący działania ratowniczo-gaśni-

cze z SH 24 wykonali otwór w dachu, dzięki któremu 

rozpoczęto skuteczne oddymienie klatki schodowej 

oraz była to też droga ujścia gazów pożarowych na ze-

wnątrz, co przyczyniło się do obniżenia temperatu-

ry w strefie objętej pożarem. Poprzez otwór w dachu 

strażacy podali kolejny skuteczny prąd wody w na-

tarciu na palące i tlące materiały palne składowa-

ne na poddaszu. O godzinie 23.42 na miejsce poża-

ru dojechał zadysponowany podnośnik hydrauliczny 

SCH-40 Volvo z JRG nr 1 z Nowego Sącza. Na polece-

nie dowodzącego akcją podnośnik został ustawiony 

od strony zachodniej. Strażacy z SCH-40 mieli za za-

danie skontrolować dach budynku piekarni, podać 

prąd wody w natarciu z działka oraz wykonać kolejny 

otwór w dachu celem odprowadzenia dymu i gazów 

pożarowych. O godzinie 23.44 przybyły na miejsce 

Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach po zapozna-

niu się z sytuacją pożarową podtrzymał podjęte przez 

III KDR decyzje. Po przybyciu wszystkich zadysponowa-

nych sił i środków, w tym samochodu ciężkiego konte-

nerowego z kontenerem ODO na miejsce pożaru, kieru-

jący działaniem ratowniczym przegrupował siły i środki, 

wprowadzając drugi prąd gaśniczy wewnętrzny oraz 

dzieląc teren pożaru na trzy odcinki bojowe. Na pierw-

szym odcinku znajdowały się podnośnik SCH-40 

i zastępy OSP od strony zachodniej. Drugi odcinek sta-

nowiły od strony wschodniej: kolejny podnośnik SH-24, 

stanowiska zasilania wodą samochodów pożarni-

czych (dwa hydranty zewnętrzne i cysterna GCBM 19) 

oraz SCKn z kontenerem ze sprzętem ODO/OUO, 
Fot. 12. Dzia ania ga nicze prowadzone przez otwór w dachu wykona-
ny przy u yciu dzia ka umieszczonego na SH-24

Fot. 11. Teren akcji ratowniczo-ga niczej i widok od drogi wojewódzkiej 
981 na wej cie g ówne do budynku piekarni

Fot. 10. Widok od strony wschodniej w pocz tkowej fazie dzia a  
i rozstawianego podno nika SH-24

Fot. 9. Widok p on cego dachu budynku piekarni od strony zachodniej 
i rozstawianego podno nika SCH-40
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gdzie strażacy napełniali butle po-

wietrzem na stanowisku napełnia-

nia butli przy użyciu sprężarki po-

wietrznej znajdującej się na wypo-

sażeniu kontenera. 

Trzeci odcinek bojowy obejmo-

wał stanowiska gaśnicze wewnątrz 

budynku na poddaszu. Po podziele-

niu na trzy odcinki bojowe akcja ga-

śnicza była prowadzona z wykorzy-

staniem dwóch prądów wody we-

wnętrznych i dwóch zewnętrznych 

z podnośników hydraulicznych SH-

24 i SCH-40. Po zlokalizowaniu po-

żaru o godzinie 1.59 przystąpiono 

do dogaszania ukrytych zarzewi 

ognia znajdujących się na drewnia-

nej więźbie dachowej (dostęp bar-

dzo utrudniony ze względu na brak 

stropu na znacznej części budynku 

podwieszany sufit z płyt gipsowo-

-kartonowych nad częścią socjal-

no-biurową, dach szczelnie ocie-

plony wełną mineralną). W celu 

dotarcia do źródeł ognia istniała 

konieczność częściowej rozbiór-

ki pokrycia dachowego, do czego 

wykorzystano podnośnik hydrau-

liczny SCH-40. W przypadku sufi-

tów podwieszanych, gdzie istnia-

ły zarzewia ognia, strażacy musieli 

wycinać otwory korzystając z dra-

bin nasadkowych i pił spalinowych, 

aby dogasić żarzącą się konstrukcję 

dachu i w ten sposób zlikwidować 

zagrożenie rozprzestrzenienia się 

pożaru na dalszą część poddasza. 

Przez cały czas prowadzenia dzia-

łań gaśniczych prowadzono ewa-

kuację znajdujących się na pod-

daszu dokumentów znajdujących 

się w segregatorach oraz papiero-

wych opakowań. Materiały, które 

w wyniku pożaru uległy nadpale-

niu, zostały usunięte na zewnątrz 

budynku w celu całkowitego do-

gaszenia. Dwie kamery termowi-

zyjne wykorzystywane przez stra-

żaków okazały się bardzo pomocne 

w prowadzeniu działań gaśniczych. 

Pozwoliły na dokładne sprecyzowa-

nie miejsca zarzewi ognia, co prze-

łożyło się na zminimalizowanie prac 

rozbiórkowych konstrukcji dachu. 

Po upewnieniu się o braku zagro-

żenia obiekt przekazano dyrekto-

rowi piekarni. Ostatni zastęp dotarł 

do macierzystej jednostki po blisko 

dziesięciu godzinach akcji o godzi-

nie 7.21 25 listopada 2016 roku. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. JRG Gorlice GBARt 2,5/25 4 22.05 22.24 22.25 07.21

2. JRG Gorlice GCBA 4,7+2,3/37 2 22.05 22.25 22.26 06.48

3. JRG Gorlice SH 24 VOLVO 1 22.15 22.43 22.44 06.03

4. JRG Gorlice SLRR Mitsubishi 1 22.42 22.43 22.44 05.52

5. KP PSP Gorlice SLop SKODA 3 23.22 23.38 23.39 03.30

6. KP PSP Gorlice SLop SKODA 1 03.45 04.01 04.02 05.44

7. KP PSP Gorlice SLop DACIA 1 01.06 01.25 01.26 05.52

8. OSP Bobowa GCBA 5/32 5 22.07 22.44 22.45 05.47

9. OSP Bobowa GBARt 3/16 5 22.07 22.17 22.18 06.31

10. OSP Jankowa GBARt 2,5/16 6 22.16 23.36 23.37 05.44

11. OSP Wilczyska GBA 3/18 5 22.17 23.47 23.48 04.48

12. OSP Siedliska GBA 2,5/16 6 22.23 22.50 22.51 04.45

13. OSP Stró na GBA 2,5/16 6 22.23 22.38 22.39 05.44

14. OSP Szalowa GBARt 2,5/24 5 22.32 22.49 22.50 04.58

15. OSP Szalowa GBA 2,5/16 5 22.34 23.00 23.01 06.15

16. OSP u na GBARt 2,5/18 6 22.32 22.47 22.48 05.48

17. OSP Biesna GBARt 2,5/16 6 00.26 00.45 00.46 04.15

18. OSP Moszczenica SLRt 6 00.30 00.54 00.55 04.53

19. JRG 1 Tarnów SCKn + kontener ODO 2 22.54 00:03 00:04 05.08

20. JRG 1 Nowy S cz GCBM19 1 22.35 23.08 23.09 04.07

21. JRG 1 Nowy S cz SCH 40 2 23.12 23:42 23:43 06.03

RAZEM – 18 29 – – – –

Tab. 1. Wykaz si  i rodków uczestnicz cych 24 listopada 2016 roku w dzia aniach ratowniczo-ga niczych w trakcie po aru piekarni w Bobowej
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Podsumowanie
Akcja ratowniczo-gaśnicza trwa-

ła 9 godzin i 30 minut. W działa-

niach tych brało udział 79 straża-

ków i 21 samochodów pożarni-

czych oraz służby wspomagające 

zespół ratownictwa medycznego, 

pogotowie energetyczne i policja. 

Pożarem objęta była powierzch-

nia 630 m2, co pozwoliło zakwa-

lifikować pożar według wielkości 

jako duży. Straty wstępnie oszaco-

wano na kwotę 550 tys. zł. W wyni-

ku pożaru zniszczeniu uległa część 

poddasza, w tym nadpalone zosta-

ły konstrukcja dachu i przegrzane 

poszycie (blacha trapezowa) na po-

łowie budynku. Częściowo spalona 

została instalacja elektryczna i insta-

lacje znajdujące się na poddaszu, 

między innymi: nawiewno-wycią-

gowa, szafy sterownicze i instalacja 

klimatyzacji. Przelane wodą zosta-

ły pomieszczenia, w tym strop i po-

wała nad częścią socjalno-admini-

stracyjną, wykonane z płyt gipso-

wo-kartonowych. Spaleniu uległy 

dokumenty firmy (faktury oraz pa-

pierowe rolki z kas fiskalnych w du-

żej ilości).

Przypuszczalną przyczyną poża-

ru było zapalenie się sadzy w komi-

nie, co spowodowało przegrzanie 

metalowej rury kominowej odpro-

wadzającej spaliny z pieca komoro-

wego do wypieku pieczywa. Dzię-

ki skutecznym działaniom ratowni-

czo-gaśniczym udało się uratować 

mienie o wartości około 16 mln zł. 

Działania gaśnicze utrudniał brak 

stropu na części poddasza objętej 

pożarem, (brak możliwości poru-

szania się ratowników po stropie, 

ponieważ sufit był wykonany z płyt 

gipsowo-kartonowych) podwie-

szanych na lekkiej metalowej kon-

strukcji. Budynek piekarni, w któ-

rym doszło do pożaru, to obiekt 

nowoczesny, spełniający najwyższe 

standardy i dobrze zabezpieczony 

pod kątem ochrony przeciwpożaro-

wej. Jednak jak się okazuje, w każ-

dym obiekcie nawet w tym nowo-

cześniejszym, może dojść do poża-

ru. Największym sukcesem każdej 

akcji jest fakt, że osoby przebywa-

jące w płonących obiektach ewa-

kuują i nie odnoszą żadnych ob-

rażeń. W analizowanym zdarze-

niu 38 pracowników ewakuowało 

się przed przybyciem straży pożar-

nej, co może świadczyć o dobrym 

przygotowaniu i znajomości obiek-

tu oraz ciągów komunikacyjnych. 

Ewakuacja była uproszczona, po-

nieważ ww. pracownicy mogli ko-

rzystać z pięciu wyjść ewakuacyj-

nych znajdujących się w budynku 

płonącej piekarni. Kontrola okreso-

wa przewodów kominowych (dy-

mowych-spalinowych i wentylacyj-

nych) w piekarni odbyła się w maju 

2016 roku i nie wykazała uchybień, 

a jednak niespełna pół roku po jej 

przeprowadzeniu doszło do poża-

ru. Obowiązkiem właściciela za-

rządcy jest przeprowadzanie regu-

larnych kontroli zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, niezależnie 

od wyniku kontroli corocznej prze-

prowadzanej przez pracowników 

zakładu kominiarskiego.

Wnioski
W działaniach ratowniczo-gaśni-

czych pomocna okazała się współ-

praca pomiędzy kierownictwem 

zakładu i przybyłymi na miejsce 

strażakami, kolejno kierującymi 

działaniem ratowniczym. Taka 

współpraca jest bardzo ważna pod-

czas gaszenia każdego pożaru, 

a szczególnie podczas działań ra-

towniczych w nietypowych obiek-

tach. W przypadku pożaru piekar-

ni obiekt nie był rozpoznany przez 

strażaków i nie odbywały się na nim 

wcześniej ćwiczenia. 

Przeprowadzanie ćwiczeń po-

zwala strażakom na poznanie spe-

cyfiki obiektu, zagrożeń, a także 

rozpoznania zaopatrzenia wodne-

go, rozmieszczenia hydrantów ze-

wnętrznych, zlokalizowania prze-

ciwpożarowego wyłącznik prądu, 

głównego kurka gazu instalacji 

występujących w obiekcie, dróg 

pożarowych i  innych elementów 

mających wpływ na sprawne pro-

wadzenie działań ratowniczo-ga-

śniczych.

Dwa hydranty zewnętrzne znajdu-

jące się około (10 m i 50 m) od pło-

nącej piekarni oraz przybyła na miej-

sce zdarzenia cysterna GCBM19 

pozwoliły zapewnić wystarczającą 

ilość wody i uzyskać odpowiedni 

wydatek gaśniczy i w miarę szyb-

ko opanować pożar, nie dopusz-

czając do jego rozprzestrzenienia.

Pomocne w prowadzeniu sku-

tecznych działań gaśniczych okazały 

się kamery termowizyjne, dzięki któ-

rym udało się szybko zlokalizować 

źródło pożaru i prowadzić skutecz-

ne działania gaśnicze. Ważne jest, 

by kamery wprowadzać do działań 

już w początkowej fazie akcji gaśni-

czej, by w strefie zadymionej i wy-

sokiej temperatury wspomóc dzia-

łania strażaków w dążeniu do szyb-

kiego zlokalizowania źródła pożaru.

Podział terenu działań na odcinki 

bojowe umożliwił usprawnienie ak-

cji gaśniczej, reorganizację łączno-

ści radiowej i lepszy przepływ ko-

respondencji do poszczególnych 

dowódców odcinków bojowych 

a od nich do KDR i SKKP.

Zadysponowanie na miejsce po-

żaru samochodu ciężkiego kon-

tenerowego z kontenerem ODO 

pozwoliło na nieprzerwaną pracę 

strażaków w strefie zadymionej, po-

nieważ napełnianie zużytych butli 

powietrzem odbywało się na miej-

scu na stanowisku napełniania bu-

tli przy użyciu sprężarki powietrz-

nej znajdującej się na wyposażeniu 

kontenera. 




