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w Poznaniu

Szanowny Panie Komendancie,
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego zwracają się z
uprzejma prośbą do Pana Komendanta o wyjaśnienie wątpliwości i wypracowanie jednolitych zasad
zmiany służby w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych.
W ostatnich latach w jednym z istotniejszych zagadnień, jakie jest poruszane podczas zajęć
doskonalenia zawodowego, odpraw, czy też szkoleń jest profilaktyka antynowotworowa. Badania
naukowe pokazują, że w przypadku co najmniej 14 rodzajów nowotworów strażacy są nadmiernie
narażeni na ich działanie. Przyczynia się do tego specyfika zawodu, a przede wszystkim związki
chorobowo twórcze powstające w czasie pożaru i zanieczyszczające odzież oraz wyposażenie strażaka.
świadomość, zrozumienie skutków zagrożenia jakie niosą za sobą niewłaściwe stosowanie środków
ochrony indywidualnej, a przede wszystkim odpowiednie dbanie o odzież ochronną jest kluczowym
elementem zmniejszającym ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Ze względów finansowych nie
jest możliwe zapewnienie odpowiedniej ilości odzieży zastępczej dla funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę
ten fakt istotnym wydaje się ograniczenie ekspozycji na czynniki szkodliwe, a w tym przypadku unikanie
zakładania odzieży specjalnej w sytuacjach innych niż jest to konieczne.
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W Rozdziale 10 ust. 10 pkt. 2 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży
pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach
organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego zawarta jest następująca
treść: dowódcy zmian służbowych sprawdzają stan osobowy swoich zmian, wygląd zewnętrzny
strażaków, stan ich umundurowania i uzbrojenia osobistego oraz dokonują wyrównania szeregów. W
zapisie tym nie jest napisane, że podczas przeglądu umundurowania strażak powinien być ubrany w
odzież specjalną.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Pana Komendanta z zapytaniem o podanie
przepisu prawnego obligującego funkcjonariuszy do przeprowadzenia zmiany służbowej w odzieży
specjalnej, gdyż naszym zdaniem obecne przepisy nie wskazują konkretne formy sprawdzenia stanu
umundurowania strażaków. Uważamy jednak, że to ważna i konieczna czynność, lecz może być
przeprowadzona po zakończeniu zmiany służby. Czynności tej podlegaliby tylko strażacy rozpoczynający
służbę, nie narażając przez to strażaków kończących służbę na kontakt z czynnikami niebezpiecznymi.
Mamy nadzieje i głębokie przekonanie, że nie jest Panu obojętne zdrowie strażaków, a przedstawione
przez związek argumenty pozwolą na podjęcie odpowiedniej decyzji w powyższej sprawie.
Jednocześnie wnosimy o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia strażakom
odpowiedniej ochrony osobistej poprzez wyposażenie każdego ratownika w drugi komplet ubrania
specjalnego.
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