
Bezpieczeństwo i higiena służby 
strażaków

Państwowej Straży Pożarnej
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 

(Dz.U. 2021 poz. 2490)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i 

higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożar (Dz.U. 2021 poz. 1681)



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas 
akcji ratowniczych

(dział piąty rozporządzenia)

Pojazd pożarniczy dysponowany do akcji 
ratowniczej jako pierwszy lub 

samodzielny posiada pełną 

obsadę.

Pojazdy pożarnicze dysponowane do akcji za 
pierwszym pojazdem posiadają obsadę 
zapewniającą skuteczne i bezpieczne 
prowadzenie działań.



Strażak uczestniczący w akcji ratowniczej:

• przestrzega procedur i zasad określonych we 
właściwym terytorialnie planie ratowniczym;

• używa sprzętu specjalistycznego zgodnie z 
instrukcją obsługi;

• melduje dowódcy nadzorującemu odcinek 
akcji ratowniczej o każdym przypadku 
oddalenia się i powrotu na teren tego odcinka.



Podczas akcji ratowniczej, uwzględniając 
poziom dowodzenia, kierujący akcją 
ratowniczą:

• rozpoznaje zagrożenia, informuje o ich 
występowaniu oraz wydaje polecenia mające 
na celu właściwe zabezpieczenie strażaka 
przed ich następstwami;

• wyznacza strefy zagrożenia;

• kieruje do wszystkich działań gaśniczych              
i ratowniczych co najmniej dwóch strażaków, 
wyznaczając spośród nich dowódcę;



• ustala sygnały i środki alarmowe oraz odwód 
niezbędny do udzielenia natychmiastowej 
pomocy poszkodowanym i zagrożonym;

• rozpoznaje i ustala najbezpieczniejsze drogi 
odwrotu lub ewakuacji;

• nadzoruje pracę strażaków oraz stan ich 
zabezpieczenia na stanowiskach szczególnie 
zagrożonych;

• współpracuje z personelem technicznym 
nadzorującym poszczególne urządzenia   i 
instalacje techniczne.



Kierujący akcją ratowniczą, w zależności od 
rodzaju wykonywanych czynności 
ratowniczych oraz
panujących warunków atmosferycznych:

• dokonuje odpowiednio częstej wymiany 
strażaków;

• zapewnia strażakom możliwość ogrzania się i 
wymiany potrzebnych środków ochrony 
indywidualnej;

• zapewnia strażakom napoje i posiłki.



Dowódca nadzorujący strefę zagrożenia lub jej
wydzieloną część:

• kontroluje, dla celów bezpieczeństwa, stan liczebny 
podległych strażaków, w szczególności 
przebywających w strefie zagrożenia;

• organizuje, w miarę możliwości, pomiar czasu 
przebywania strażaków w strefie zagrożenia,               
z wykorzystaniem urządzeń do tego przeznaczonych 
lub kart pracy sprzętu dla ochrony dróg 
oddechowych;

• podejmuje decyzję o natychmiastowych 
poszukiwaniach zaginionych w strefie strażaków.



W razie zagrożenia wybuchem kierujący akcją
ratowniczą stosuje wszelkie możliwe środki 
zmniejszające ryzyko wybuchu oraz ogranicza do 
niezbędnego minimum liczbę strażaków znajdujących 
się w strefie zagrożenia.

Rozpoznanie, wyznaczenie strefy zagrożenia oraz 
inne czynności ratownicze wewnątrz tej strefy są 
wykonywane przez co najmniej dwóch strażaków.

Strażakom w strefie zagrożenia wyznacza się dwóch 
strażaków do asekuracji.



Przed wejściem do strefy zagrożenia strażak:

• sprawdza funkcjonowanie sprzętu ochrony dróg 
oddechowych, a w szczególności urządzeń do 
otwierania dopływu powietrza, tlenu lub innego 
czynnika oddechowego, szczelność przylegania 
maski, szczelność połączeń i złącz oraz wskazania 
przyrządów określających stan ciśnienia;

• uruchamia sygnalizatory bezruchu;

• potwierdza swoją gotowość dowódcy, w tym 
sprawność systemu łączności i sprzętu ochrony dróg 
oddechowych;

• przygotowuje ewentualne drogi ewakuacji.



Dowódca utrzymuje łączność ze strażakiem 
pracującym w sprzęcie ochrony dróg 
oddechowych.

Wychodząc ze strefy zagrożenia, strażak 
melduje dowódcy o zrealizowanych zadaniach 
i o swoim stanie psychofizycznym.



W przypadku uzyskania przez kierującego 
akcją ratowniczą informacji o osobie 
poszkodowanej znajdującej się w strefie 
zagrożenia, kierujący tą akcją przyjmuje, że 
nastąpił stan bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzkiego.

W sytuacji uzyskania tych informacji, strażak 
podczas wykonywania czynności ratowniczych 
może odstąpić od zasad powszechnie 
uznanych za bezpieczne, po wcześniejszym 
powiadomieniu o tym kierującego akcją 
ratowniczą lub dowódcy nadzorującego strefę 
zagrożenia.



W przypadku uzyskania 
informacji o wystąpieniu zagrożenia dla              
i ze strony zwierząt, kierujący akcją ratowniczą 
współpracuje 

z lekarzem weterynarii 

lub innymi 

specjalistami.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas używania środków transportu

Rozpoczęcie jazdy pojazdem pożarniczym 
następuje wyłącznie na rozkaz dowódcy, po 
upewnieniu się przez niego o zajęciu miejsc 
przez załogę, zamknięciu skrytek            i  drzwi 
pojazdu.



Dowódca lub dysponent pojazdu nie może 
żądać zwiększenia prędkości pojazdu, 
natomiast może, ze względów 
bezpieczeństwa, nakazać jej zmniejszenie.

Wyposażenie pojazdu oraz przewożony 
sprzęt są zamocowane w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie           
w czasie jazdy.

Kierujący może prowadzić pojazd pożarniczy 
bez zakładania hełmu.





Załodze pojazdu pożarniczego zabrania się                     
w czasie jazdy:

• wychylania się i otwierania drzwi;

• zajmowania miejsc innych niż ustalone;

• jazdy na stopniach i innych zewnętrznych elementach 
pojazdu;

• palenia tytoniu;

• opuszczania pojazdu;

• prowadzenia zbędnych rozmów z kierowcą;

• zdejmowania hełmów;

• jazdy bez zapiętych  pasów  bezpieczeństwa,              
w przypadku wyposażenia pojazdu w takie pasy.



Na miejscu akcji pojazd ustawia się                  w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi i 
pojazdu, z zachowaniem możliwości 
manewrowania, w tym odjazdu lub ewakuacji.

Pokaz „Organizacja akcji ratownictwa 
technicznego na drogach”

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.pps


Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas 
prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie

W przypadku gdy akcja ratownicza jest 
prowadzona na drodze publicznej lub                
w jej pobliżu:

• każdorazowo przed wejściem na drogę strażak 
zachowuje szczególną ostrożność, upewniając 
się, że nie ma zagrożenia ze strony innych 
pojazdów;

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.pps


• w pojazdach pożarniczych włącza się światła 
pozycyjne i ostrzegawcze;

• w odpowiednich odległościach od pojazdów 
ustawia się lampy sygnalizacyjne i znaki 
ostrzegawcze, zgodnie z zasadami 
określonymi                       w przepisach 
dotyczących ruchu drogowego;

• do zabezpieczenia lub zamknięcia drogi 
używa się, w miarę potrzeby, pojazdów 
pożarniczych. 

Pokaz „Sprzęt podręczny straż”

Sprzęd podręczny straż.pps


PODSTAWOWE ZADANIA

RATOWNICZE

ROZPOZNANIE ZABEZPIECZENIE

UWOLNIENIE

DOJAZD   DO  MIEJSCA   ZDARZENIA

WYPADEK   DROGOWY



ROZPOZNANIE

ROZPOZNANIE

WSTĘPNE WŁAŚCIWE

Realizowane jest                   

w pierwszym etapie 

działań ratowniczych

Realizowane jest w czasie 

prowadzenia właściwych 

działań ratowniczych

MELDUNEK

DO  PSK



Główne  cele 

rozpoznania wstępnego dalszego

Ustalenie rodzaju 

pojazdów uczestni-

czących w wypadku

Rozpoznanie 

zagrożeń

Ustalenie miejsca 

rozlokowania

sił ratowniczych

- pojazdy do przewozu ludzi:  

osobowe, mikrobusy, auto-

busy,

- pojazdy ciężarowe: 

skrzyniowe, cysterny, plat-

formy, inne,

- pojazdy specjalistyczne.

- pożar,

- widoczne pary i obłoki 

w okolicy zdarzenia,

- miejsce zdarzenia np.: 

skrzyżowanie, przejazd 

kolejowy, rzeka, akwen 

wodny, obiekty 

użyteczności publicznej

- wytypowanie w oparciu 

o wstępną analizę zagrożeń 

i rodzaju zdarzenia miejsca 

rozlokowania pojazdu,

- wstępne określenie 

sposobu zabezpieczenia  

miejsca zdarzenia np. 

zamknięcie drogi.

WERYFIKACJA  MELDUNKU  UZYSKANEGO  Z  PSK oraz :



ROZPOZNANIE 

WSTĘPNE  BLIŻSZE

Rozpoznanie 

zagrożeń

Rozpoznanie 

potrzeb

- określenie dodat-

kowych sił i środków 

niezbędnych do   

sprawnego prze-

prowadzenia akcji  

ratowniczej.

Rozpoznanie 

ofiar

- ile ofiar,

- w jakim wieku,

- w jakim stanie,

- jak są uwięzieni,

- rozpoznanie pod 

kątem segregacji

poszkodowanych.

- wycieki: paliwo, gaz,    

inne niebezpieczne 

substancje,

- strefy zagrożenia 

wybuchowego,

- instalacja elektr.,

- niebezpieczne 

ułożenie pojazdów

- itd.



Akumulator

Zawsze odkręcamy w pierwszej kolejności przewód (-) minusowy.



Akumulator

Główny wyłącznik prądu w pojeździe ciężarowym i autobusie



Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:

króćcu do tankowania na tylnym błotniku lub pod tylnym zderzakiem
(niektóre auta mogą go mieć pod klapką wlewu paliwa),



Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:

zbiorniku gazu w kształcie walca lub toroidalnym
w bagażniku lub pod podłogą pojazdu,



Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:

reduktorze-parowniku umieszczonym w komorze silnikowej.



Samochód hybrydowy rozpoznamy po:

oznaczeniu na plastikowej osłonie silnika, 

napisie na klapie bagażnika Hybrid Synergy Drive.



ZABEZPIECZNIE

ZABEZPIECZENIE

OFIAR  WYPADKU

ZABEZPIECZENIE

POJAZDÓW

ZABEZPIECZENIE

RATOWNIKÓW

ZABEZPIECZENIE

TERENU  AKCJI



Zabezpieczenie 

Terenu 

Akcji

5m

5m
5m

5m

5m

5m

Pole usuniętych  
elementów
karoserii

Sprzęt 
ratownictwa
medycznego

Pole 
składowania 
narzędzi

Wystarczająca 
odległość

Wystarcza jąca 
odległość

Pachołek
z lampką

Znak ostrzegawczy
“Niebezpieczeństwo”

Strefa pierwsza

Strefa druga

Teren akcj i



Do oznakowania terenu akcji możemy użyć:

słupków, 

zapór żaluzjowych,

znaków ostrzegawczych,

lamp błyskowych przy ograniczonej widoczności,

trójkątów ostrzegawczych,

taśm.



Zagrożenia dla ratowników

Ze strony:

systemów bezpieczeństwa biernego samochodów uczestniczących w 

zdarzeniu,

elementów i szczątków uszkodzonych karoserii,

samochodów innych użytkowników drogi,

zagrożenia pożarowego,

warunków atmosferycznych i słabej widoczności,

miejsca zdarzenia, 

rozszczelnień, 

paniki i chaosu. 



Neutralizacja poduszek powietrznych



Stabilizacja pojazdu



Stabilizacja pojazdu na dachu



Stabilizacja pojazdu na boku



Stabilizacja pojazdu ciężarowego



Stabilizacja fotela kierowcy pojazdu ciężarowego



ZABEZPIECZNIE OFIAR WYPADKU

KONTROLA  STANU 

OFIAR

ZAOPATRZENIE

MEDYCZNE

PODTRZYMANIE

FUNKCJI   ŻYCIOWYCH

ZABEZPIECZENIE

PRZED UTRATĄ CIEPŁA

ZABEZPIECZENIE

PSYCHOLOGICZNE

PRZEKAZANIE 

POSZKODOWANYCH

LEKARZOWI



UWOLNIENIE

POSZKODDOWANI

SAMODZIELNIE OPUSZCZAJĄ 

POJAZD

POSZKODOWANI  NIE  SĄ W  

STANIE SAMODZIELNIE 

OPUŚCIĆ  POJAZDU

ZABEZPIECZENIE 

POSZKODDOWANYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK 

UWALNIANIA

PRZEKAZANIE 

POSZKODOWANYCH

LEKARZOWI



Stabilizacja odcinka kręgosłupa szyjnego



Filozofia „Złotej godziny” polega na takim

zorganizowaniu działań ratowniczych, by poszkodowany trafił

do miejsca definitywnej pomocy w ciągu pierwszej godziny po

zaistnieniu wypadku.

Miejsce pomocy definitywnej – to szpital z odpowiednim

zapleczem sprzętowym i kadrowym do przeprowadzenia

zabiegów ratujących życie na specjalistycznym oddziale

chirurgicznym (SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy).



W czasie  „Złotej godziny”  poszkodowany musi 

zostać:

odnaleziony,

zabezpieczony medycznie,

uwolniony,

unieruchomiony,

przewieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego.



FILOZOFIA  ZŁOTEJ  GODZINY
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Pamiętaj !!!

1. W przypadku ostrego niedotlenienia śmierć następuje 

w ciągu 2-4 minut.

2. W przypadku ostrej niewydolności krążenia śmierć 

następuje w ciągu do 40 minut.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas obsługi sprzętu specjalistycznego

Podczas pracy silników spalinowych                 
w przestrzeniach zamkniętych,                        w 
szczególności w tunelach, piwnicach             i 
innych miejscach o ograniczonej wymianie 
powietrza, zapewnia się skuteczne 
odprowadzanie spalin. 

W przypadku braku możliwości skutecznego 
odprowadzenia spalin, strażak stosuje sprzęt 
ochrony dróg oddechowych.

Sprzę ochrony dróg oddechowych.pps


Sprzęt specjalistyczny na nierównym podłożu 
mocuje się w sposób uniemożliwiający jego 
zsunięcie się lub przewrócenie.

W strefach zagrożonych wybuchem stosuje 
się sprzęt specjalistyczny                   w 
wykonaniu przeciwwybuchowym.

Podczas pracy sprzęt oświetleniowy nie 
może powodować oślepiania strażaków, w 
szczególności pracujących na wysokości, a 
także kierowców                           i 
obsługujących sprzęt specjalistyczny.



Pompy pożarnicze stawia się na podłożu stabilnym z 
wykluczeniem zamarzniętych akwenów.

Ruch drabiną i podnośnikiem 

wyposażonym w drabinę jest 

dozwolony wyłącznie 

w przypadku, gdy nie znajduje 

się na niej strażak.

Oczywiście to zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy 
strażak znajduje się w koszu drabiny lub na podeście 
roboczym.



Drabin, podnośników, dźwigów i żurawi 
samojezdnych nie stawia się:

• w pobliżu napowietrznych przewodów 
elektrycznych i innych urządzeń znajdujących 
się pod napięciem, jeżeli zachodzi możliwość 
porażenia strażaka prądem;

• podczas burz i silnych wiatrów.

Pokaz slajdów ”Drabiny w straży”

Drabiny w straży.pps


Drabinę można używać do:

podawania prądów gaśniczych,  

prowadzenia ewakuacji (znoszenie rannych itp.) 

budowania przepraw poziomych przez rowy, dachy,  

przejścia po kruchym lodzie itp.

Przeznaczenie



Transport drabiny na miejsce akcji

Zasadnicze fazy sprawiania drabin z drążkami podporowymi



Podnoszenie drabiny do pozycji pionowej.



Pozycja przed oparciem drabiny o ścianę



Asekuracja pracujących na drabinie.



Kontrola bieżąca drabin
Kontrolę bieżącą należy przeprowadzić po każdym użyciu
drabiny. Kontrola polega na oględzinach wszystkich
elementów konstrukcyjnych drabiny.

Stwierdzone usterki należy zapisać w protokole z oględzin,
wycofać drabinę z użytkowania i natychmiast konsultować z
uprawnionym serwisem, bo tylko dostawca lub uprawniony
serwis ma prawo podjąć decyzję co do dalszego użytkowania,
uszkodzonej drabiny.

UWAGA !

Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw, czy 

przeróbek w użytkowanych drabinach.



Kontrola okresowa drabin.

Kontrolę okresową użytkowanych drabin należy
przeprowadzać co 12 miesięcy, odnotowując kontrole w karcie
kontroli sprzętu.

Kontrola polega na oględzinach wszystkich elementów
konstrukcyjnych drabiny.

W przypadku stwierdzenia usterek postępować jak omówiono
wyżej.



Konserwacja i przechowywanie drabin

Po każdorazowym użyciu drabiny należy oczyścić ją postępując
zgodnie z instrukcją obsługi.

Do czyszczenia stosować tylko łagodne środki czyszczące. Po
umyciu i wysuszeniu należy zabezpieczyć elementy narażone
na korozję smarem lub olejem maszynowym.

Elementy współpracujące ze sobą podczas wysuwania górnych
przęseł o ile producent nie zalecił innego postępowania

można przesmarować smarem lub olejem maszynowym.



Konserwacja i przechowywanie drabin

W przypadku drabiny D10W należy przetrzeć sproszkowanym
grafitem rowki prowadnic górnego przęsła. We wszystkich
drabinach drewnianych należy uzupełnić uszkodzoną powłokę
lakierniczą aby zapobiec deformacji elementów drabiny na
skutek wilgoci.

Drabiny przechowywać w pozycji pionowej, w stanie
zsuniętym (drabiny wysuwane).

W przypadku przechowywania drabin w pozycji poziomej
drabina nie powinna leżeć bezpośrednio na podłożu tylko
powinna by podparta co najmniej w trzech miejscach.
Podparcie drabiny w trzech miejscach dotyczy również drabiny
przechowywanej w pozycji wiszącej.

W przypadku drabin drewnianych należy unikać miejsc
nasłonecznionych oraz narażonych na działanie wilgoci.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 

obrębie
zagrożenia substancjami chemicznymi

Podczas akcji ratowniczych, w których 
występuje zagrożenie ze strony substancji 
chemicznych:

• dojeżdża się do miejsca zdarzenia od strony 
nawietrznej;



• zapewnia się możliwość natychmiastowego 
wycofania sił i środków;

• zachowuje się szczególną ostrożność, zwłaszcza 
przy przeprowadzaniu rozpoznania;

• podczas rozpoznania stosuje się sprzęt ochrony 
dróg oddechowych;

• w przypadku zidentyfikowania substancji 
chemicznej stosuje się środki ochrony 
indywidualnej właściwe dla tego zagrożenia;

• w przypadku niezidentyfikowania substancji stosuje 
się środki ochrony indywidualnej właściwe dla 
zagrożeń najbardziej podobnych do występujących 
w danym momencie;



• wyznacza się i oznacza strefy niebezpieczne 
zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku;

• bezpośrednie specjalistyczne czynności ratownicze 
przeprowadzają osoby odpowiednio przeszkolone;

• zachowuje się szczególną ostrożność przy 
otwieraniu pomieszczeń i zbiorników;

• otwierając pomieszczenia i zbiorniki, uwzględnia się 
parametry niebezpieczne substancji stwarzające 
możliwość wystąpienia pożaru, wybuchu lub 
niekontrolowanej emisji;



• kontroluje się zasięg i stężenie substancji 
chemicznych przy użyciu dostępnych przyrządów 
kontrolno-pomiarowych;

• osoby, które zostały narażone na bezpośredni 
kontakt z substancjami chemicznymi, po zdjęciu 
skażonej odzieży, poddaje się dekontaminacji oraz 
zapewnia się im pomoc medyczną;

• czynności ratownicze, o ile jest to możliwe, 
wykonuje się od strony nawietrznej.



Strażaków pracujących w strefie zagrożenia 
zabezpiecza co najmniej dwóch strażaków 
przygotowanych do natychmiastowego wejścia w 
strefę.

Na miejscu akcji ratowniczych (chemicznych), 
przeprowadza się dekontaminację wstępną ludzi, 
zwierząt, sprzętu specjalistycznego                  i 
środków ochrony indywidualnej. Sposób jej 
przeprowadzenia dostosowuje się do możliwości 
sprzętowych oraz potrzeb wynikających z 
powstałego zagrożenia. 

Po zakończeniu akcji przeprowadza się 
dekontaminację właściwą.



Z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia 
przeprowadzenie tej dekontaminacji, jest 
obowiązkowe.

Dopuszcza się stosowanie sprzętu 
oczyszczającego po stwierdzeniu, że 
zawartość tlenu w powietrzu wynosi 
minimum 17 %.

Sprzęt oczyszczający dobiera się                     
w zależności od występujących                      w 
atmosferze substancji, prowadząc stały 
monitoring stężenia tlenu.



Stosując sprzęt ochrony dróg oddechowych, 
zakłada się i zdejmuje maski wyłącznie w 
atmosferze niezanieczyszczonej substancjami 
szkodliwymi, a jednocześnie w miejscach 
położonych jak najbliżej obszaru, na którym 
prowadzona jest akcja ratownicza.

Przed założeniem maski strażak posiadający 
ruchome protezy zębowe wyjmuje je z jamy 
ustnej.

POKAZ „Sprzęt ochrony dróg oddechowych”

Sprzę ochrony dróg oddechowych.pps


Reduktor dwustopniowy o stopniach rozłączonych



1 - maska,

2 - automat oddechowy,

3 - wąż średniego ciśnienia,

4 - pasy nośne naramienne,

5 - butle,

6 - pas biodrowy,

7 - zawór odcinający,

8 - stelaż,

9 - manometr,

10 - wąż wysokiego ciśnienia,

11 - mocowanie butli,

12 - reduktor,

13 - sygnalizator akustyczny.

Elementy aparatu 
o obiegu otwartym



Aparat powietrzny



Schemat budowy aparatu 
AP 3

Reduktor dwustopniowy

o stopniach połączonych

1 - butla,

2 - zawór odcinający,

3 - reduktor,

4 - sygnalizator akustyczny,

5 - wąż oddechowy,

6 - maska,

7 - przewód wysokociśnieniowy,

8 - manometr.



Cechy wybite na butlach



Butla stalowa i kompozytowa

Aparat z butlą kompozytową



Stelaż

W przedstawionym obok stelażu

zamontowany jest reduktor z

sygnalizatorem akustycznym i wąż

wysokiego ciśnienia z manometrem.

1 - stelaż,

2 - reduktor,

3 - pasy mocujące butlę,

4 - pasy naramienne,

5 - wąż wysokiego ciśnienia,

6 - manometr,

7 - pas biodrowy.



Widok aparatu
FASER

APS 2/2 - 50



Aparat powietrzny FASER APS/3

Reduktor dwustopniowy

o stopniach rozdzielonych

1 - butla,

2 - zawór odcinający,

3 - reduktor,

4 - automat oddechowy,

5 - maska,

6 - manometr,

7 - sygnalizator akustyczny.



Czynności przy zakładaniu i zdejmowaniu maski



Maska podciśnieniowa



Części składowe maski



Maska



Przepływ powietrza przez maskę



Manometr

Zasada działania manometru - rurka Burdona



Zintegrowany czujnik kontrolny

bezprzewodowy na wężu wysokiego ciśnienia



Okulary mocowane w masce



Czujnik bezruchu



Urządzenie
foniczne

podhełmowe



Aparaty z funkcją ewakuacji poszkodowanych

z maską pełnotwarzową z kapturem



Przewożenie aparatów 
w samochodzie



Czynności sprawdzające przed pracą aparatu

1. Uszkodzenia mechaniczne.

2. Plomby serwisowe.

3. Umocowanie i dokręcenie butli.

4. Działanie sygnalizatora.

5. Ciśnienie w butlach.

6. Szczelność aparatu.

7. Szczelność maski.

8. Kontrola pracy aparatu.



Zasady bhp w trakcie pracy

1. Nie uszkodzić mechanicznie aparatu.

2. Nie odsunąć lub zerwać maski.

3. Monitorować ciśnienie w butlach.

4. W momencie zadziałania sygnalizatora opuścić strefę skażoną.

5. Używać czujnika bezruchu.

6. Używać sprzęt zgodnie z instrukcją.

7. Używać sprzęt tylko na polecenie dowódcy.

8. Utrzymywać łączność.

9. Wyjąć protezy zębowe.



Objawy niedotlenienia

apatia,

silne pobudzenie,

bezsenność,

nudności,

ból głowy,

zaburzenia psychiczne,

sinica,

wzmożone zaufanie do siebie,

zaniki pamięci,

osłabienie,

zaburzenie koordynacji ruchów,

omdlenia,

przyspieszenie akcji serca,

drgawki.



Sprzęt filtracyjny Sprzęt izolacyjny

Sprzęt ochrony dróg oddechowych 

Aparaty o obiegu 
zamkniętym

Aparaty o obiegu
otwartym

Aparaty podciśnieniowe Aparaty nadciśnieniowe

Podział sprzętu oddechowego 
stosowanego w straży



Warunki stosowania sprzętu filtracyjnego

1. Zawartość tlenu nie może być mniejsza od 17%.

2. Ilość szkodliwych związków nie może przekraczać wartości krytycznej.

3. Posiadamy pochłaniacz odpowiedni dla występującego gazu.



Ubranie gazoszczelne zakłada się                    w strefie 
bezpiecznej przy pomocy strażaka kontrolującego 
prawidłowość jego założenia              i uszczelnienia.

Ze strażakami wprowadzonymi do strefy zagrożenia 

kierujący akcją 

ratowniczą 

utrzymuje 

łączność.



W czasie akcji ratowniczych z użyciem ubrań 
gazoszczelnych zapewnia się:

• odpowiednio częstą wymianę strażaków 
biorących udział w akcji;

• warunki do odpoczynku;

• odpowiednią ilość napojów;

• rezerwę środków ochrony indywidualnej;

• rezerwę suchej odzieży;

• środki łączności i sygnalizacji.

gaszenie pożarów.pps


Wprowadzając strażaka do strefy zagrożenia, 
kierujący akcją ratowniczą kontroluje czas jego 
przebywania w tej strefie.

Strażaka prowadzącego dekontaminację 
wstępną wyposaża się w niezbędne środki 
ochrony indywidualnej i środki neutralizujące 
odpowiednie do występującego zagrożenia.

Wychodząc ze strefy zagrożenia, przed 
zdjęciem ubrania gazoszczelnego należy je 
oczyścić i wstępnie zdekontaminować.



Po zdjęciu ubrania gazoszczelnego należy:

• zabezpieczyć 

strażaka przed 

wychłodzeniem 

organizmu;

• zapewnić  strażakowi  możliwość  przebrania  
się w suchą odzież.



W czasie transportu sprzętu specjalistycznego           i 
środków ochrony indywidualnej, po dekontaminacji 
wstępnej oraz w czasie dekontaminacji właściwej, 
przestrzega się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
określonych w przepisach dotyczących występowania 
czynników chemicznych.

Ponowne użycie ubrania gazoszczelnego jest
możliwe wyłącznie po wykonaniu zabiegów 
konserwujących, określonych instrukcją producenta.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 

obrębie zagrożenia niewypałami 
(niewybuchami), amunicją

i materiałami wybuchowymi



Nie wprowadza się strażaka do obiektu i na teren 
bezpośrednio objęty bądź zagrożony pożarem lub 
innym zagrożeniem, na którym znajdują się 
niewypały (niewybuchy), amunicja           i materiały 
wybuchowe lub przeprowadzane są ćwiczenia 
wojskowe przy użyciu ostrej amunicji

W sytuacji wyjątkowej, w razie wprowadzenia 
strażaka na taki teren, współpracuje się                       z 
saperami oraz z personelem fachowym                   w 
zakresie materiałów wybuchowych i działa ze 
szczególną ostrożnością, wykorzystując wszelkie 
osłony 



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby
podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 

obrębie

zagrożenia prądem elektrycznym



W czasie akcji ratowniczych, w których 
występuje możliwość porażenia prądem 
elektrycznym, strażak współpracuje                   
z odpowiednią służbą techniczną w celu 
wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do 
urządzeń i instalacji znajdujących się na 
miejscu akcji.

W przypadku gdy nie został wyłączony dopływ 
prądu elektrycznego, przyjmuje się, że każde 
urządzenie, instalacja elektryczna oraz trakcja 
elektryczna znajdują się pod napięciem.



Wymagania bezpieczeństwa                               i 
higieny służby

podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 
czasie katastrof budowlanych

oraz awarii technicznych

Podczas dozorowania pogorzeliska, przeprowadzania 
dochodzeń popożarowych lub czynności kontrolnych 
nie wchodzi się do obiektów grożących zawaleniem.



Podczas prowadzenia akcji ratowniczej związanej z 
awarią, uszkodzeniem dźwigu osobowego lub 
towarowego strażak współpracuje z odpowiednimi 
służbami technicznymi oraz stosuje środki i metody 
pracy zabezpieczające w szczególności przed:

• wpadnięciem do wnętrza szybu dźwigowego;

• opadnięciem kabiny, urządzeń dźwigowych, 
mechanizmów lub ich części na osoby znajdujące się 
w szybie dźwigowym;

• przypadkowym uruchomieniem lub uszkodzeniem 
mechanizmów mogących spowodować obrażenia 
strażaka.



Podczas pracy żurawi, dźwigów, wyciągarek 
linowych oraz innych maszyn               i 
urządzeń przebywanie w bezpośrednim 
zasięgu ich pracy jest dozwolone wyłącznie za 
zgodą kierującego akcją ratowniczą i 
operatora.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas prowadzenia czynności ratowniczych 

na wysokości oraz poniżej poziomu terenu

Podczas wykonywania czynności ratowniczych na 
wysokości, w celu zabezpieczenia strażaka przed 
upadkiem, stosuje się szelki bezpieczeństwa z pasem 
biodrowym,                         z poniższym zastrzeżeniem:

W sytuacji takiej dopuszcza się zastosowanie innych, 
dostępnych w danym momencie, środków ochrony 
indywidualnej strażaka.



Podczas wykonywania czynności ratowniczych na 
wysokości, w szczególności przed ich rozpoczęciem, 
sprawdza się stabilność, zabezpieczenie przed zmianą 
położenia, a także wizualnie stan techniczny 
konstrukcji lub urządzeń oraz ich stałych elementów 
służących do mocowania linek bezpieczeństwa.

Do prowadzenia czynności ratowniczych z kosza 
drabiny lub podestu roboczego podnośnika wyposaża 
się strażaka w szelki bezpieczeństwa z pasem 
biodrowym oraz sprzęt umożliwiający ewakuację, o 
długości liny nie krótszej niż maksymalny wysięg tych 
urządzeń. 



Podczas operowania prądami gaśniczymi                             
z drabiny, w celu zabezpieczenia strażaka przed 
upadkiem, stosuje się szelki bezpieczeństwa               z 
pasem biodrowym, dopuszcza się jednak 
zastosowanie innych, dostępnych w danym 
momencie, środków ochrony indywidualnej strażaka 

W przypadku takim, linię wężową zabezpiecza się 
przed upadkiem podpinką linkową.

Niedopuszczalne jest opuszczanie się ślizgiem po 
bocznicach drabin.



Podczas używania drabiny przenośnej                      w 
czasie czynności ratowniczych:

• sprawia się ją tak, aby w trakcie używania nie straciła 
stateczności;

• wchodzi się na drabinę

i schodzi przodem do

drabiny.

Drabina przystawna powinna wystawać ponad 
powierzchnię, na którą prowadzi,  co najmniej o trzy 
szczeble.



W przypadku konieczności wejścia przez otwory w 
ścianach budynku, ustawia się drabinę z boku 
otworu, w sposób umożliwiający bezpieczne 
przejście z drabiny na dolną krawędź otworu. 
Kierujący akcją ratowniczą, w uzasadnionych 
przypadkach, może podjąć decyzję o innym 
ustawieniu drabiny przystawnej.

Drabiny wieloczęściowe łączone lub wysuwane są 
używane w taki sposób, aby zapobiec 
przemieszczaniu się ich części względem siebie.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 

czasie gaszenia pożarów

Podczas gaszenia pożaru kierujący akcją ratowniczą:

• utrzymuje łączność i kontroluje czas przebywania strażaka w 
strefie zagrożenia zapewniający bezpieczny odwrót lub 
ewakuację;

• zapewnia asekurowanie strażaka za pomocą linki ratowniczej 
podczas akcji ratowniczej na terenach podmokłych i 
torfowiskach;

• przed przystąpieniem do akcji ratowniczej w pomieszczeniu 
zadymionym, sprawdza wyposażenie strażaka w środki 
ochrony indywidualnej, sygnalizator bezruchu, sprzęt 
oświetleniowy i w sprzęt łączności bezprzewodowej.



W celu zmniejszenia zagrożenia związanego            z 
działaniem płomieni, promieniowania cieplnego, 
dymu i gazów, strażak stosuje środki ochrony 
indywidualnej oraz wykorzystuje zasłony naturalne i 
sztuczne, w tym wodne.

Prowadząc linie wężowe:

• na szlaku komunikacyjnym, oznacza się je                   i 
zabezpiecza;

• unika się tarasowania liniami przejść, drzwi, schodów 
i innych szlaków komunikacyjnych;

• pionowo, podwiesza się je i zabezpiecza przed 
obsuwaniem.



Prowadząc linię wężową po drabinie:

• w czasie wchodzenia i schodzenia po drabinie 
umieszcza się linię wężową między nogami, 
przy jednoczesnym przewieszeniu prądownicy 
przez bark ku tyłowi;

• w czasie wnoszenia linii wężowej po drabinie 
przydziela się strażakowi co najwyżej jeden 
odcinek linii wężowej.



Buduje się i prowadzi linię wężową bez zasilania jej 
wodą.

Na stanowisko gaśnicze w budynku wciąga się linię 
wężową za pomocą linki dopiero po przejściu 
strażaka z drabiny do wnętrza budynku.

Podczas wciągania linii wężowej z prądownicą 
zabezpiecza się prądownicę przed możliwością 
odłączenia.

Nie zwiększa się i nie zmniejsza w sposób 
gwałtowny ciśnienia wody w linii wężowej.



Operujący prądem gaśniczym:

• kieruje go w sposób niepowodujący zniszczenia 
konstrukcji obiektu lub jego zawalenia;

• nie używa zwartego prądu wody przy pożarach 
pyłów i materiałów pylących oraz w przypadku 
wytworzenia mieszanin wybuchowych przez te 
substancje;

• nie używa prądu wody i piany do gaszenia 
materiałów i surowców wchodzących z wodą              
w niebezpieczne reakcje;

• nie kieruje prądu gaśniczego na ludzi.



Operujący prądem gaśniczym może używać 
rozproszonego prądu wody do gaszenia 
odzieży na 

człowieku.

Podczas zajmowania 

stanowiska gaśniczego,

zwłaszcza w przypadku zagrożenia 
wybuchem, stosuje się środki ochrony 
indywidualnej oraz wykorzystuje zasłony 
naturalne i sztuczne, w tym wodne. 



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby
podczas prowadzenia akcji ratowniczych na 
wodzie (lodzie) i pod wodą (lodem) oraz na 

obszarach
powodziowych, zalewowych  i zalodzonych



Podczas akcji ratowniczych związanych  z 
powodzią zapewnia się:

• oświetlenie terenu;

• sprzęt i oświetlenie nawigacyjne;

• indywidualne środki łączności, sygnalizacji i 
oświetlenia;

• rezerwę suchej odzieży;

• warunki do odpoczynku;

• wymianę strażaków biorących udział                   
w akcji.



Podczas ratowania ludzi znajdujących się na 
zamarzniętych akwenach i ciekach wodnych stosuje 
się sprzęt przeznaczony do tego typu działań, 
układając go na powierzchni lodu.

W przypadku takim, strażak przed rozpoczęciem akcji 
nakłada kamizelkę ratunkową oraz zabezpiecza się 
linką ratowniczą.

Podczas akcji ratowniczych uregulowanych w niniejszym 
rozdziale stosuje się przepisy dotyczące ćwiczeń na wodzie.

Pokaz slajdów „Działania w tracie powodzi” 

Dzałania w tracie powodzi.pps


DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO 
NA TERENACH OBJĘTYCH POWODZIĄ

DOSTARCZANIE ZAOPATRZENIA POWODZIANOM

WODA PITNA W FABRYCZNYCH SZCZELNYCH POJEMNIKACH 
(BUTELKI PET, POJEMNIKI 5 l)

ŻYWNOŚĆ W SZCZELNYCH OPAKOWANIACH

(KONSERWY, SŁOIKI, POJEMNIKI PLASTIKOWE)

CHLEB W WORKACH FOLIOWYCH, ZAPAKOWANY W 
NIEPRZEMAKALNE POJEMNIKI



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO NA TERENACH 
OBJĘTYCH POWODZIĄ

DOSTARCZANIE WODY DLA 
ZWIERZĄT

PRZELEWANIE WODY ZE 
ZBIORNIKA NA 

TRANSPORTERZE DO 
BECZEK W 

GOSPODARSTWIE



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO 
NA TERENIE OBJĘTYM POWODZIĄ

DOSTARCZANIE ZAOPATRZENIA DLA ZWIERZĄT

ZWIERZĘTOM DOSTARCZAMY WODĘ PITNĄ PRZEWOŻONĄ W 
ZBIORNIKACH ODKAŻONYCH I  SPRAWDZONYCH PRZEZ 

INSPEKCJĘ SANITARNĄ

SUCHE MIESZANKI PASZOWE LUB PRASOWANE SIANO MUSI BYĆ 
W TRANSPORCIE ZABEZPIECZONE PRZED ZAMOCZENIEM 

BRUDNĄ WODĄ POWODZIOWĄ



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO 
NA TERENACH OBJĘTYCH POWODZIĄ

DUŻA PŁASKODENNA ŁÓDŹ RATOWNICZA ODPOWIEDNIA DO 

TRANSPORTU ZAOPATRZENIA



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO 
NA TERENACH OBJĘTYCH POWODZIĄ

ZASADY EWAKUACJI NA ŁODZIACH

KAŻDEMU EWAKUOWANEMU ZAKŁADAMY KAMIZELĘ 
RATUNKOWĄ

RATOWNICY KAŻDEMU POMAGAJĄ BEZPIECZNIE WEJŚĆ NA 
ŁÓDŹ

PRZEPROWADZAMY KRÓTKI INSTRUKTARZ 
O ZACHOWANIU SIĘ NA ŁODZI

INFORMUJEMY O MIEJSCU, DO KTÓREGO WIEZIEMY 
EWAKUOWANYCH



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO 
NA TERENACH OBJĘTYCH POWODZIĄ

BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

EWAKUOWANI SĄ BEZ KAMIZELEK RATUNKOWYCH,

WIOŚLARZ STOI, ŁÓDŹ PRZEŁADOWANA, 

SAMOCHÓD PO ZALANIU ZABLOKUJE DROGĘ DLA AMFIBII.



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO 
NA TERENACH OBJĘTYCH POWODZIĄ

NAJTRUDNIEJSZE PRZYPADKI - EWAKUACJA LOTNICZA



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO NA TERENACH 
OBJĘTYCH POWODZIĄ

TAK  (YES)                               NIE  (NO)

ZNAKI UMOWNE DO KONTAKTU Z HELIKOPTEREM

Y N



DZIAŁANIA RATOWNICTWA WODNEGO NA TERENACH 
OBJĘTYCH POWODZIĄ

EWAKUACJA ZWIERZĄT

DUŻE ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE MOŻNA EWAKUOWAĆ 
TRANSPORTERAMI PŁYWAJĄCYMI POD NADZOREM INSPEKCJI 

WETERYNARYJNEJ

(KROWY, KONIE, TRZODA CHLEWNA)

ZAŁADUNKU MOŻNA DOKONAĆ JEŻELI TRANSPORTER STOI NA 
TWARDYM GRUNCIE

MAŁE ZWIERZĘTA EWAKUUJEMY NA ŁODZIACH RATOWNICZYCH 
ZAMKNIĘTE W KLATKACH LUB WORKACH



EWAKUACJA ZWIERZĄT

CIELĘTA WYPROWADZANE Z ZALANEGO GOSPODARSTWA



WYKORZYSTANO:

Literatura

Poradnik na wypadek powodzi. KG PSP Warszawa 2005 r. 

Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji 
kryzysowych. S.A. PSP KRAKÓW 2006 r.



Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby 
podczas prowadzenia akcji ratowniczych w 

czasie
nadzwyczajnych zjawisk pogodowych



Podczas akcji ratowniczych w czasie burz              i 
silnych wiatrów:

• zapewnia się stałe monitorowanie strefy 
zagrożenia;

• unika się gromadzenia sprzętu                              
i zajmowania stanowisk w pobliżu drzew               
i obiektów, szczególnie w pobliżu słupów               
i kominów;

• zwraca się uwagę na zerwane kable, przewody 
oraz urządzenia zagrażające porażeniem 
prądem elektrycznym.



Podczas akcji ratowniczych w czasie występowania 
ujemnych temperatur:

• zachowuje się szczególną ostrożność przy używaniu 
sprzętu ochrony dróg oddechowych           w związku 
z możliwością wystąpienia nieprawidłowości w jego 
pracy na skutek mrozu;

• zachowuje się ciągłość przepływu wody                       
w liniach wężowych;

• przy wyznaczaniu stanowisk gaśniczych uwzględnia 
się przeciążenia konstrukcji budowlanej wskutek 
zamarzania wody użytej do gaszenia;



• zachowuje się szczególną ostrożność                w 
pobliżu linii wężowych i na stanowiskach gaśniczych 
w związku z możliwością powstania oblodzeń;

• zapewnia się rezerwę suchej odzieży;

• zapewnia się wymianę strażaków uczestniczących w 
akcji.



W prezentacji skorzystano z tekstu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 11 
stycznia 2009 r.

(Rysunki i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.sebekfireman.host247.pl)

W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem oraz ustawą             o 
PSP należy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby odpowiednio 
stosować przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks Pracy.
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