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bryg. Michał Fabiański

Główny Specjalista 

Wydział Kształcenia

SA PSP w Poznaniu

bryg. Daniel Kuchowicz

Główny Specjalista  

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

KW PSP w Poznaniu

Operaty 

przeciwpożarowe jako 

efekt zmian w ustawie 

o odpadach

Agenda

• Przyczyny zmian

• Zmiany przepisów

• Wymagania formalne dla operatów 

przeciwpożarowych

• Wymagania merytoryczne dla operatów 

przeciwpożarowych

• Kontrole miejsc magazynowania odpadów

• Podsumowanie

1

2



14.10.2019

2

Dane statystyczne

Źródło: Przegląd Pożarniczy 7/2018
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2018 r.  do września 2019 r.

Pożary składowisk odpadów i wysypisk śmieci w 
województwie wielkopolskim

pożary trawjące nie dłużej niż dobę pożary trwające dłużej niż dobę
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Studium przypadku

• Pożar budynku produkcyjno-magazynowego firmy zajmującej się 

recyklingiem został zauważony w dniu 1 maja 2011 roku około południa. 

Pierwszy samochód gaśniczy na miejscu był po 10 minutach. Gaszenie 

trwało do południa 4 maja 2011 roku… Dogaszanie trwało jeszcze klika dni.

Zdjęcie wykonane 9 dni od powstania pożaru; fot. Tomasz Wiśniewski

Studium przypadku

• Do działaniach ratowniczych zaangażowano: 14 samochodów PSP (50 

osób), 5 samochodów OSP w KSRG (21 osób), pogotowie ratunkowe, 

pogotowie energetyczne, policję. W akcji zużyto 1000 m3 wody i 1000 dm3

środków pianotwórczych. W związku z niewystarczającym zaopatrzeniem 

wodnym (brak wody w sieci hydrantowej) pojazdy gaśnicze dowoziły wodę 

z odległych hydrantów oraz pobierano wodę ze zbiorników naturalnych.

Zdjęcie wykonane 9 dni od powstania pożaru; fot. Tomasz Wiśniewski
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Studium przypadku

• Budynek objęty pożarem był obiektem bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjnym w 

części produkcyjno-magazynowej, posiadał też nieużytkową, trzykondygnacyjną 

część biurowo-socjalną oraz użytkową, parterową część socjalną. Całość znajdowała 

się w jednej bryle. Wymiary budynku: powierzchnia zabudowy - 7142,00 m2, 

powierzchnia użytkowa - 7005,00 m2, kubatura – 74774,00 m3, wysokość od 12,35 m 

do 13,14 m. Konstrukcja hali stalowo-murowana. Dach pokryty papą ułożoną na 

deskowaniu i krokwiach drewnianych.

• W środku znajdowały się odpady w postaci foli, makulatury, drewna, styropianu, złom oraz 

maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie recyklingu.

Zdjęcie wykonane 9 dni od powstania 

pożaru; fot. Tomasz Wiśniewski

Studium przypadku

• Gęstość obciążenia ogniowego zakładana 

w opisie technicznym określającym 

możliwości użytkowania obiektu nie miała 

przekraczać 500 MJ/m2… Z instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego wynikało, że 

gęstość obciążenia ogniowego będzie 

utrzymywać się poziomie 2633,14 MJ/m2. 

Ile było faktycznie?
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Studium przypadku

• W wyniku pożaru zniszczeniu uległ cały omawiany budynek, spalony lub 

zniszczony został również materiał wtórny do przerobu oraz sprzęt 

stanowiący wyposażenie hali (balownice, przenośnik taśmowy, pojemniki, 

kontenery i inne) jak również dwie ładowarki i wózki widłowe. Ognie lotne, 

które były efektem rozgorzenia doprowadziły do powstania pożaru 

okolicznych nieużytków zagrażając okolicznym domom jednorodzinnym.

• Straty w zależności od kosztorysu oszacowano w przedziale 

1 300 000 – 4 200 000 zł.

Panorama miejsca pożaru; fot. Tomasz Wiśniewki

Studium przypadku

Niezgodności z obowiązującymi przepisami, które mogły mieć wpływ 

na rozwój pożaru:

• Przekroczenie zakładanej gęstości obciążenia ogniowego;

• Nie zapewnienie NRO dla głównej konstrukcji dachu;

• Brak klap oddymiających;

• Nie spełnienie wymagań dla ściany oddzielającej strefę ZL III od PM
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Studium przypadku

• „Pożar jest zdarzeniem, którego nigdy nie można 

wykluczyć… Pojawienie ognia nie musi nas zaskoczyć. 

Trzeba odpowiednio wcześniej wykazać się wyobraźnią, 

najlepiej popartą doświadczeniem i wiedzą…” (Tomasz 

Wiśniewski, Ochrona przeciwpożarowa 2019).

• Stara maksyma głosi: „łatwiej zapobiegać niż gasić”. Czy 

w przypadku obiektów/miejsc, w których odpady są 

wytwarzane, poddawane recyklingowi lub 

magazynowane jest to możliwe? Czy rzeczywiście 

zapobieganie jest łatwiejsze?

Nowelizacja Ustawy o odpadach
2018 r.
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Zmiany ustawy 
o odpadach

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (poz. 1564)

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1592)

• Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw (poz. 1403)

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (poz. 1579)

Zmiany ustawy
Prawo ochrony środowiska

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (poz. 1564)

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (poz. 1590)

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1592)

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (poz. 1648)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (poz. 1722)

6. Ustawa  z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (poz. 2161)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (poz. 42)

8. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo 

ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (poz. 412)

9. USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (poz. 452)

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (poz. 1211)

11. USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (poz. 1123)

12. USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1403)

13. USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych 

ustaw (poz. 1501)

14. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1527)

15. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1579)

16. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (poz. 1680)

17. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (poz. 1712)

18. USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (poz. 1495)

19. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 

(poz. 1815)
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Akty prawne

1. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko

3. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 

2013 r. w sprawie recyklingu statków

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego 

systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Odpad

warszawa.wyborcza.pl

Wytwarzanie

Recykling

Odzysk

Składowanie

Ustawa
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• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane

Ochrona przeciwpożarowa 
w gospodarce odpadami

Ochrona przeciwpożarowa 
w gospodarce odpadami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach
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Pojęcia z Prawa budowlanego

obiekt budowlany

Pojęcia z ochronny 
przeciwpożarowej

budynki produkcyjne i magazynowe, określane jako PM

magazynowanie (składowanie)
strefa pożarowa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

powierzchnia strefy pożarowej obiektu 

innego niż budynek przekracza 1 000 m2

19
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Pojęcia z ustawy o odpadach

gospodarowanie odpadami

transport odpadów

przetwarzanie odpadów

miejscami unieszkodliwiania odpadów 
magazynowanie odpadów 

odpad
odzysk

ponowne użycie 

pośrednik w obrocie odpadami przygotowanie do ponownego użycia składowisko odpadów

Cel: szczyt

21
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Cel: szczyt

Cel: szczyt

Zrób Pan operat
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Przygotowanie operatu

• Wniosek – kto sporządza?

• Operat przeciwpożarowy – kto sporządza?
– rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa 

w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek

województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

– osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem 

właściwym jest starosta

tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa 

w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Obowiązki posiadacza odpadów 

• Wniosek z załącznikami:

– Operat przeciwpożarowy opracowany przez …

– Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje 

zażalenie

–

–

–

–

25
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Proces inwestycyjny
porównanie

Prawo budowlane Odpady

Projekt budowlany Wniosek

Warunki ochrony przeciwpożarowej Operat przeciwpożarowy

Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych

Uzgodnienie z KM/P PSP

Opieczętowanie projektu Postanowienie KM/P PSP 
(na które służy zażalenie)

Pozwolenie na budowę

Kontrola PSP na wniosek inwestora Kontrola PSP na wniosek organu

Stanowisko KM/P PSP (opinia) Postanowienie KM/P PSP (opinia)
(na które nie służy zażalenie)

Decyzja organu nadzoru budowlanego Decyzja organu ochrony środowiska

Wymagania dla operatu
Cele zbieżne z procesem budowlanym

• zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych 

przez określony czas;

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich 

obrębie;

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie 

obiekty budowlane lub tereny przyległe;

• możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób;

• uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w 

szczególności zapewnienie warunków do podejmowania 

przez te ekipy działań gaśniczych.

27
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Wymagania dla operatu

Wymagania dla operatu

29
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Inne wzorce

Inne wzorce
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Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Podstawa opracowania operatu

• Wytwarzanie odpadów – ilości wytwarzanych 

odpadów z instalacji  wraz ze wskazaniem czy są 

to odpady niebezpieczne (1 Mg) czy inne niż 

niebezpieczne (5000 Mg).

• Zbieranie odpadów - maksymalna łączna masa 

wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w 

okresie roku przekracza 3000 Mg

Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Warunki ochrony przeciwpożarowej 

budynku, w którym magazynowane 

są odpady palne np.:

- powierzchnia, 

- kubatura,

- wysokość,

- przeznaczenie,

- gęstość obciążenia ogniowego,

- klasa odporności pożarowej 

budynku,

- klasa odporności ogniowej 

poszczególnych elementów 

budynku,

- wyposażenie budynku w 

urządzenia przeciwpożarowe,

- drogi pożarowe, 

- woda do zewnętrznego gaszenia 

pożaru.

Źródło https://profixhale.pl/project/hala-produkcyjno-magazynowa-aifo-bochnia/

33
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Teren otwarty – warunki ochrony 

przeciwpożarowej tylko dla terenu np.:

- gęstość obciążenia ogniowego placu 

magazynowego,

- powierzchnia placu magazynowego,

- usytuowanie względem innych 

obiektów/terenów,

- woda do zewnętrznego gaszenia 

pożaru,

- droga pożarowa.

Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Zdjęcie: kpt. A. Guzik

Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Opisy, które nie mają wpływu na warunki ochrony 
przeciwpożarowej np.:

• zatrudnienie, 

• natężenie ruchu samochodów 
osobowych/ciężarowych, 

• nadmierne cytowanie przepisów, 

• opis procesu technologicznego w zakładzie, który nie 
ma wpływu na proces 
wytwarzania/przetwarzania/zbierania odpadów,

nie powinny znajdować się w operacie 
przeciwpożarowym. 

35
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Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

≠

Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Gęstość obciążenia ogniowego:

- Hala PM – Qd dla hali + Qd dla opadu/-ów

- Hala PM – Qd tylko dla odpadu

- Plac magazynowy – Qd dla całego placu.

37
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Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Ocena zagrożenia wybuchem

Kwalifikacja odpadów 

PALNE / NIEPALNE

CZĘŚCIOWO PALNE ?
W zakresie palności, można na zasadzie dobrowolności, 

wykorzystać opinie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa (lub ukończone 

studia w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego)

Odniesienie w operacie 

przeciwpożarowym –

strefa/pomieszczenie zagrożone 

wybuchem/zalecenia z oceny 

zagrożenia wybuchem

Przykłady

39
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PM

PM

ZL III

PM

Plac (wiata), na którym 

magazynowane są odpady

Część opisowa/graficzna 

operatu powinna 

jednoznacznie wskazywać 

gdzie znajdują się odpady. 

Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

PM

PM

ZL III

PM

Plac (wiata), na którym 

magazynowane są odpady

Część opisowa/graficzna 

operatu powinna 

jednoznacznie wskazywać 

gdzie znajdują się odpady. 

Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Warunki ochrony 

przeciwpożarowej

41
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Operaty przeciwpożarowe
uwagi i zalecenia

Część graficzna operatu przeciwpożarowego:

- miejsca magazynowania odpadów - zwymiarowane,

- wskazanie rodzaju odpadów (kod odpadu plus rodzaj 

odpadu),

- podstawowe parametry pożarowe (miejsc/budynków) np. 

gęstość obciążenia ogniowego, odległości pomiędzy 

budynkami/terenami,

- drogi pożarowe,

- zaopatrzenie w wodę.

Przykład

43
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Cel: szczyt

Mam operat

Cel: szczyt

Uzgodnijcie 

operat

45
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Operat ppoż.
uzgodnienie

Art. 42. ust. 4c, 4d  ustawy o odpadach

• pkt 1 (zgoda)

• pkt 2 (zgoda pod warunkiem)

• pkt 3 (brak zgody).

Na postanowienie przysługuje zażalenie do 

WKW PSP za pośrednictwem KM/KP PSP. 

Pytania

• Czy jest obowiązek korzystania z projektów 

przepisów?

• Co może się stać, jeśli projekty się zmienią, 

albo nie zostaną podpisane?

• Czy uzgodnić  należy koncepcję czy stan 

istniejący?

47
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Przykłady

Cel: szczyt

Mam postanowienie, 

proszę realizować

49
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Cel: szczyt

Przygotuję wniosek

Cel: szczyt

Oto wniosek,

Proszę dołączyć operat i 

złożyć w Urzędzie

51
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Cel: szczyt

Cel: szczyt

Sprawdzam

53
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Kontrola

• Komendant powiatowy (miejski) PSP 

wydaje postanowienie w przedmiocie 

spełnienia wymagań określonych w :

1. przepisach 

2. operacie przeciwpożarowym 

3. postanowieniu

• Na postanowienie nie służy zażalenie

Cel: szczyt

55
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Cel: szczyt

Popraw się

Cel: szczyt

Przygotuj się 

od początku

57
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Kontrole
przykłady nieprawidłowości

• Brak zapewnienia wymaganej ilości wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru;

• Brak zapewniania dróg pożarowych;

• Brak dokonania oceny zagrożenia wybuchem; 

• Rozbieżności pomiędzy operatem 

przeciwpożarowym a stanem faktycznym w 

zakresie np. podziału na strefy pożarowe, liczbę 

stref pożarowych;

• Brak wyposażenia w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe. 

Pytania

• Gdzie są wskazane miejsca magazynowania 

odpadów?

• Czy może być więcej miejsc magazynowania 

we wniosku niż w operacie?

• Czy może być więcej miejsc magazynowania 

w operacie niż we wniosku?
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Cel: szczyt

Co było źle?

Cel: szczyt

Co było źle?
Trzeba zrobić to 

razem
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Cel: szczyt

Przygotowanie:

• wniosku

• operatu 

Uzgodnienie

koncepcji

zabezpieczeń 

Decyzja

Kontrola

• postanowienie KP PSP negatywnie 

opiniujące spełnienie wymagań, 

• właściwy organ odmawia wydania 

zezwolenia
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Skutki

• Pozwolenie stare wygasa w zakresie 

gospodarowania odpadami.

• Jeżeli organ odmówi zmiany decyzji (zezwolenie na 

zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów),

cofa decyzję starą.

• Cofnięcie decyzji ogranicza możliwości  

prowadzenia działalności na 10 lat

Skutki

• Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał 

zezwolenie …, w sposób istotny narusza 

wymagania dotyczące ochrony

przeciwpożarowej …, właściwy organ wzywa 

go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, 

wyznaczając termin usunięcia 

nieprawidłowości.

• W przypadku gdy posiadacz odpadów, mimo 

wezwania nadal narusza przepisy, właściwy 

organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji
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Zmiany wprowadzone w ustawie

• Czas magazynowania odpadów

• 8 grup odpadów palnych

• Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów 

niepalnych

Zmiany wprowadzone w ustawie

• W zakresie palności, można na zasadzie 

dobrowolności, wykorzystać opinie rzeczoznawcy 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub 

inżyniera pożarnictwa (lub ukończone studia w 

specjalności inżynieria bezpieczeństwa 

pożarowego)

• Brak operatów dla wytwarzania odpadów przez 

ZZR i ZDR

• Brak operatów dla wprowadzania pyłów i gazów do 

powietrza (wytwarzanie)
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Czas dla zbierających odpady
i dla przetwarzających
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Czas dla zbierających odpady
i dla przetwarzających
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Pojęcia ważne

PRZETWARZANIE / WYTWARZANIE / 

ZBIERANIE 

MAGAZYNOWANIE / SKŁADOWANIE

POZWOLENIE / ZEZWOLENIE

WŁAŚCIWY ORGAN – rzeczoznawca/inżynier

Odpowiedzialność i konsekwencje

• Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o 

której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej.

• Nadzór nad działalnością rzeczoznawców 

jest sprawowany w zakresie wykonywania 

przez nich ekspertyz technicznych lub opinii, 

o których mowa w przepisach dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej;
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Pytania

produkt uboczny

odpad

paliwo alternatywne

Dziękujemy za uwagę,
życzymy przyjemnej wspinaczki

Zdjęcie: https://www.telemagazyn.pl/film/free-solo-ekstremalna-wspinaczka-2511184/

Cliparty: https://www.clipartmax.com

Prezentacja przygotowana przy współudziale KM PSP w Poznaniu
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