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Rozwój przemysłu, transportu, występowanie
ekstremalnych zjawisk naturalnych przyczynia się do
występowania coraz to nowych i bardziej skomplikowanych
wypadków oraz sytuacji awaryjnych, które wymagają
interwencji służb ratowniczych. Jednostki Straży Pożarnych
coraz częściej uczestniczą w likwidacji skutków zdarzeń nie
będących pożarami.będących pożarami.



Sytuacje awaryjne, zdarzenia inne niż pożary wymagające
interwencji służb ratowniczych są określane mianem inne
miejscowe zagro żenia.

W chwili obecnej ilość interwencji jednostek ochrony
przeciwpożarowej w celu likwidacji skutków miejscowych
zagrożeń przewyższa ilość akcji gaszenia pożarów.
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Pojęcie inne miejscowe zagrożenie definiuje się jako
zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i
naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską
żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia,
mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego
usunięcie skutków nie wymaga zastosowania
nadzwyczajnych środków.



Przyczynami wyst ępowania miejscowych zagro żeń są 
najczęściej:

wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji;

wady konstrukcji budowlanych;

wady oraz nieprawidłowa eksploatacja środków transportu;

nieprawidłowa technologia składowania materiałów;

nieprawidłowe wykonywanie prac remontowo - budowlanych, nieprawidłowe wykonywanie prac remontowo - budowlanych, 

niewłaściwe zachowanie się zwierząt, owadów, gadów i 
ptaków, 

pożary;

ekstremalne warunki atmosferyczne;

wstrząsy sejsmiczne lub tąpnięcia górnicze;

celowe działania człowieka (terroryzm).



Klasyfikacja innych miejscowych zagro żeń ze wzgl ędu 
na rodzaj stwarzanego zagro żenia.
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Klasyfikacja innych miejscowych zagro żeń ze 
wzgl ędu na wielko ść (zasięg) zdarzenia.

Inne miejscowe zagro żenia – małe -

nagłe, uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów,nagłe, uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów,
obiektów, które mogą powodować zagrożenie dla życia,
zdrowia lub mienia, wymagające interwencji podmiotów
systemu lub innych jednostek ochrony
przeciwpożarowej.



Inne miejscowe zagro żenia – lokalne -
nagłe, uszkodzenia części obiektu, w szczególności

Klasyfikacja innych miejscowych zagro żeń ze 
wzgl ędu na wielko ść (zasięg) zdarzenia.

nagłe, uszkodzenia części obiektu, w szczególności
budynku lub urządzenia technicznego powodujące przerwę
w jego użytkowaniu lub utratę jego właściwości
funkcjonalnych, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia
lub mienia.



Klasyfikacja innych miejscowych zagro żeń ze 
wzgl ędu na wielko ść (zasięg) zdarzenia.

Inne miejscowe zagro żenia – średnie -

nagłe zdarzenie, którego następstwem jest jednostkowenagłe zdarzenie, którego następstwem jest jednostkowe
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie
środowiska, występujące na niewielkim obszarze,
powierzchni lub ograniczone do jednego obiektu.



Klasyfikacja innych miejscowych zagro żeń ze 
wzgl ędu na wielko ść (zasięg) zdarzenia.

Inne miejscowe zagro żenia – du że -
nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego
wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia,wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia,
mienia dużej wartości lub środowiska naturalnego,
występujące na znacznym obszarze.



Klasyfikacja innych miejscowych zagro żeń ze 
wzgl ędu na wielko ść (zasięg) zdarzenia.

Inne miejscowe zagro żenia – gigantyczne -
zdarzenie losowe spowodowane siłami natury lub
wynikające z działań człowieka, których następstwem
jest powszechne zagrożenie dla życia, zdrowia lubjest powszechne zagrożenie dla życia, zdrowia lub
mienia; może występować w wyniku huraganów,
powodzi, intensywnych opadów śniegu lub deszczu,
trzęsień ziemi lub tąpnięć górniczych, dużych skażeń
chemicznych, ekologicznych lub radiacyjnych,
obejmujące duże obszary kraju, np. obszar gminy,
dzielnicy lub miasta.



Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych orazLikwidacja skutków zdarze ń budowlanych oraz
uszkodze ń   infrastruktury komunalnejuszkodze ń   infrastruktury komunalnej ..



Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych.

Awaria budowlana – jest to uszkodzenie elementu lub
elementów konstrukcyjnych powodujące zaburzenie w
eksploatacji obiektu budowlanego, utratę właściwości
użytkowych oraz mogące także stanowić zagrożenie dlaużytkowych oraz mogące także stanowić zagrożenie dla
życia ludzi i mienia.



Katastrofa budowlana – jest to nagłe zniszczenie
konstrukcji obiektu budowlanego uniemożliwiające
całkowicie dalsze jej użytkowanie (przekroczenie stanu
granicznego nośności). Katastrofa stanowi poważne

Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych.

zagrożenie dla życia ludzi i mienia.



DoDo podstawowychpodstawowych zadańzadań podmiotówpodmiotów ratowniczychratowniczych podczaspodczas
katastrofkatastrof budowlanychbudowlanych należynależy::
rozpoznanie obiektu, rejonu zniszczeń i terenu rozpoznanie obiektu, rejonu zniszczeń i terenu 
przylegającego,przylegającego,
zabezpieczenia terenu akcji przed osobami postronnymi,zabezpieczenia terenu akcji przed osobami postronnymi,
lokalizacja ofiar i sukcesywne ich wydobywanie i lokalizacja ofiar i sukcesywne ich wydobywanie i 

Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych.

lokalizacja ofiar i sukcesywne ich wydobywanie i lokalizacja ofiar i sukcesywne ich wydobywanie i 
uwalnianie,uwalnianie,
rozpoznanie i likwidacja dodatkowych zagrożeń,rozpoznanie i likwidacja dodatkowych zagrożeń,
zabezpieczenie naruszonejzabezpieczenie naruszonej
konstrukcji.konstrukcji.



Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych.Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych.

LokalizacjaLokalizacja poszkodowanychposzkodowanych –– metodametoda biologicznabiologiczna::
zaza pomocąpomocą ludzkichludzkich zmysłówzmysłów ii umiejętnościumiejętności:: penetracjapenetracja
gruzowiskagruzowiska ii nasłuchiwanie,nasłuchiwanie,
zaza pomocąpomocą psówpsów ratowniczychratowniczych..



Likwidacja skutków zdarze ń budowlanych.

Lokalizacja poszkodowanych – metoda techniczna:

geofony (life detector),
kamery termowizyjne,
kamery wziernikowe.kamery wziernikowe.



Likwidacja skutków awarii komunalnych.

Uszkodzone lub zniszczone instalacje zaopatrzeniowe
(instalacja gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa) lub
odprowadzające (kanalizacja, kanały burzowe) stwarzają
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz niejednokrotnie
wymagają interwencji służb ratowniczych. Awarie tego typu
często występują jako następstwo katastrof budowlanych,często występują jako następstwo katastrof budowlanych,
jak również jako zdarzenia będące skutkiem niewłaściwego
sposobu eksploatacji lub zjawisk naturalnych (np.
intensywne opady deszczu.



Likwidacja skutków awarii komunalnych.

AbyAby uniknąćuniknąć zagrożeńzagrożeń zeze stronystrony siecisieci ii urządzeńurządzeń
elektroenergetycznychelektroenergetycznych należynależy::

sprawdzićsprawdzić instalacjeinstalacje elektryczne,elektryczne, przewodyprzewody ii metalemetale ww
gruzachgruzach dwubiegunowym,dwubiegunowym, dopuszczonymdopuszczonym dodo
użytkowaniaużytkowania czujnikiemczujnikiem lublub woltomierzem,woltomierzem,
ww przypadkuprzypadku stwierdzeniastwierdzenia napięcia,napięcia, wyszukaćwyszukać skrzynkęskrzynkę
przyłączeniowąprzyłączeniową ii wyłączyćwyłączyć napięcienapięcie
ww przypadkuprzypadku stwierdzeniastwierdzenia napięcia,napięcia, wyszukaćwyszukać skrzynkęskrzynkę
przyłączeniowąprzyłączeniową ii wyłączyćwyłączyć napięcienapięcie
głównymgłównym wyłącznikiemwyłącznikiem prądu,prądu,
zabronionezabronione jestjest wyłączaniewyłączanie układuukładu
elektrycznegoelektrycznego przezprzez zwarciezwarcie
końcówkońców przewodów,przewodów, zagrażazagraża toto
życiu,życiu, po żarempożarem lublub eksplozj ąeksplozj ą..



Likwidacja skutków awarii komunalnych.

DziałaniaDziałania ratowniczeratownicze podczaspodczas wydobywaniuwydobywaniu sięsię gazugazu
ziemnegoziemnego nana zewnątrzzewnątrz budynkubudynku::

zabezpieczyć obszar zagrożony np. zamknąć dostęp,zabezpieczyć obszar zagrożony np. zamknąć dostęp,
usunąć źródła zapłonu,usunąć źródła zapłonu,
wyłączyć silniki maszyn i pojazdów,wyłączyć silniki maszyn i pojazdów,wyłączyć silniki maszyn i pojazdów,wyłączyć silniki maszyn i pojazdów,
zabronionezabronione jestjest paleniepalenie tytoniu,tytoniu, używanieużywanie otwartegootwartego światłaświatła
ii ogniaognia (( npnp.. pochodni,pochodni, silnychsilnych lamplamp oświetleniowych,oświetleniowych, piłpił dodo
cięciacięcia metalimetali ii aparatówaparatów dodo spawania,)spawania,)
niezwłocznie zawiadomić dostawcęniezwłocznie zawiadomić dostawcę
gazu (pogotowie gazowe),gazu (pogotowie gazowe),
nie zachodzi obowiązek używanianie zachodzi obowiązek używania
sprzętu ochrony dróg oddechowych. sprzętu ochrony dróg oddechowych. 



Likwidacja skutków awarii komunalnych.Likwidacja skutków awarii komunalnych.
DziałaniaDziałania ratowniczeratownicze podczaspodczas wydobywaniuwydobywaniu sięsię gazugazu

ziemnegoziemnego wewnątrzwewnątrz budynkubudynku::
zamknąć wszystkie zawory gazowe i zawór główny,
natychmiast otworzyć wszystkie okna i drzwi, zadbać o
przeciąg i przewietrzanie,
przy silnym wypływie gazu ewakuować ludzi z budynku,
wyłączyć wszelkiego rodzaju źródła iskier, np. nie
stosować ognia otwartego, nie palić papierosów, zgasićstosować ognia otwartego, nie palić papierosów, zgasić
płomień, nie włączać oświetlenia, dzwonków do drzwi,
latarek kieszonkowych, nie wyjmować elektrycznych
wtyczek, nie stosować środków łączności,
niezwłocznie powiadomić dostawcę gazu (pogotowie 
gazowe),
oddzielić obszar zagrożony (zablokować dostęp do
pomieszczeń zagrożonych),
stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych.



Likwidacja skutków awarii komunalnych.Likwidacja skutków awarii komunalnych.

Działania ratownicze podczas wydobywaniu się gazu Działania ratownicze podczas wydobywaniu się gazu 
ciekłego (propanciekłego (propan--butan):butan):
stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych,stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych,
nienie stosowaćstosować żadnychżadnych przyrządówprzyrządów iskrzących,iskrzących, npnp..
żadnegożadnego ogniaognia otwartego,otwartego, nienie palić,palić, zgasićzgasić płomień,płomień, nienie
używaćużywać elektrycznychelektrycznych wyłączników,wyłączników, nienie wyjmowaćwyjmować
wtyczekwtyczek elektrycznychelektrycznych lublub nienie wykręcaćwykręcać zabezpieczeń,zabezpieczeń,wtyczekwtyczek elektrycznychelektrycznych lublub nienie wykręcaćwykręcać zabezpieczeń,zabezpieczeń,
nienie używaćużywać środkówśrodków łączności,łączności,
zamknąćzamknąć zaworyzawory butli,butli, miejscamiejsca wyciekuwycieku uszczelnićuszczelnić aa
butlebutle wystawićwystawić (jeżeli(jeżeli jestjest toto możliwe)możliwe) nana zewnątrzzewnątrz
budynku,budynku,
ww przypadkuprzypadku silnegosilnego wypływuwypływu gazugazu usunąćusunąć zz budynkubudynku
zagrożonychzagrożonych ludzi,ludzi,
zamknąć dostęp osób do obszaru zagrożonego. zamknąć dostęp osób do obszaru zagrożonego. 



Likwidacja skutków awarii komunalnych.Likwidacja skutków awarii komunalnych.

Działania ratownicze w przypadku niekontrolowanego 
wypływu wody z instalacji wodociągowej:
ewakuować osoby poszkodowane i zagrożone z miejsca 
awarii,
jeżeli jest to możliwe zamknąć zawory na wodociągu w 
rejonie awarii,rejonie awarii,
uszczelnić rurociągi (jeżeli jest to możliwe),
zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 
(taśma ostrzegawcza, ustawienie pojazdów 
ratowniczych z włączoną sygnalizacją świetlną),
powiadomić odpowiednie służby komunalne (pogotowie 
wodociągowe),
wypompować wodę już znajdującą się w zagłębieniach.



Likwidacja skutków awarii komunalnych.

Działania ratownicze w przypadku niedrożności instalacji 
odwadniających:
zabezpieczyć miejsce zdarzenia (taśma ostrzegawcza, 
pojazdu ratownicze z włączoną sygnalizacją świetlną,
ustalić czy występuje zagrożenie dla życia ludzi lub inne 
(zalanie budynków, urządzeń),
ustalić czy występuje zagrożenie dla życia ludzi lub inne 
(zalanie budynków, urządzeń),
poinformowanie osób o zagrożeniu, ewakuacja 
poszkodowanych,
zawiadomić przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne,
zlokalizować miejsce awarii,
wypompować wodę z zalanego obszaru. 



Likwidacja skutków powodzi



Wezbranie jest pojęciem hydrologicznym, opisującym wzrost
poziomu wody w rzece, jeziorze lub morzu. Termin ów
dotyczy samego zjawiska, bez odnoszenia go do skutków,
które powoduje. Wezbranie występuje, gdy ilość wody, która
spadla na ziemie, przewyższa zdolność gruntu do jej
wchłonięcia lub kiedy ilość wody dopływającej do rzeki jest
większa niż pojemność koryta.



Powód źPowód ź toto wezbraniewezbranie powodującepowodujące stratystraty gospodarcze,gospodarcze, jestjest
onoono rozpatrywanerozpatrywane ww kategoriachkategoriach społecznych,społecznych, moralnych,moralnych,
ekonomicznychekonomicznych ii środowiskowych.. PowodujePowoduje zagrożeniezagrożenie
zdrowiazdrowia ii życiażycia ludziludzi orazoraz dezorganizacjedezorganizacje ichich normalnegonormalnego
bytowania,bytowania, aa takżetakże stratystraty materialnematerialne ww postacipostaci niszczenianiszczenia
domów,domów, dróg,dróg, upraw,upraw, skażeniaskażenia wodywody ii terenu,terenu, itpitp..



DziałaniaDziałania ratowniczeratownicze jednostekjednostek PaństwowejPaństwowej

StrażyStraży PożarnejPożarnej orazoraz sekcjisekcji ochotniczychochotniczych strażystraży
pożarnychpożarnych podczaspodczas powodzipowodzi polegająpolegają główniegłównie nana::

�� ewakuacjiewakuacji ludziludzi zz zagrożonychzagrożonych budynkówbudynków mieszkalnychmieszkalnych ii
obiektówobiektów użytecznościużyteczności publicznejpublicznej (szpitali,(szpitali, domówdomów opiekiopieki
społecznej,społecznej, domówdomów dziecka),dziecka),

Ewakuacja osób poszkodowanych w wyniku powodzi

społecznej,społecznej, domówdomów dziecka),dziecka),

�� ewakuacjiewakuacji inwentarzainwentarza ii dobytkudobytku zagrożonegozagrożonego przezprzez falęfalę
powodziową,powodziową,

�� dostarczaniudostarczaniu żywnościżywności ii lekarstw,lekarstw,



Działania ratownicze jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej oraz sekcji ochotniczych straży 
pożarnych podczas powodzi polegają głównie na 
(c.d.):

udrażnianiu przepustów i usuwaniu zapór tworzonych 
przez spływające z wodą krzewy i gałęzie,

budowanie doraźnych wałów w strefach zagrożonych 
przelaniem rzek lub przerwaniem obwałowań 
przeciwpowodziowych,przeciwpowodziowych,

uszczelnianiu folią przesiąkających obwałowań rzek i 
zbiorników wodnych,

likwidowaniu wyrw i szczelin w obwałowaniach,

pompowaniu wody  z budynków mieszkalnych,  
gospodarczych  i obiektów użyteczności publicznej.

dozorowanie i oświetlanie wałów (miejsc szczególnie 
niebezpiecznych).



Działania ratownicze jednostek Pa ństwowej
Straży Pożarnej oraz sekcji ochotniczych
stra ży po żarnych podczas powodzi.



Wzmocnienia dora źne obwałowa ń dotycz ą
najcz ęściej zabezpieczenia przed :

przelaniem się wody przez koronę obwałowań, 
przeciekami przez korpus wału,
przesiąkami przez korpus i podłoże wału, 
rozmyciem skarp wału



Metody układania worków podczas 
podwy ższania korony wału 

przeciwpowodziowego

Metody układania worków

Pojedynczy rząd
Mur 

Wielorzędowo 

Metoda duńska

Mur 

Piramida 



kłos Docisnąć nogą

Układanie worków celem podwy ższenia korony 
wału metod ą pojedynczego rz ędu i wielorz ędowo

Kierunek układania worków

Kierunek układania worków



Max 
0,5 m

Układanie worków celem podwy ższenia korony 
wału metod ą pojedynczego rz ędu i wielorz ędowo



Układanie worków celem podwy ższenia korony 
wału metod ą pojedynczego rz ędu i 

wielorz ędowo 

Max 
1  m



Układanie worków celem podwy ższenia korony 
wału metod ą duńską

Połowa pełna

Połowa pusta



Włóknina filtracyjna

Sposoby zabezpieczania przed przesi ąkami i 
rozmyciem

Folia ok. 1 m



Działania ratownictwa chemiczno -
ekologicznego.ekologicznego.



Jednostki OSP zadania ratownictwa chemiczno-
ekologicznego realizuj ą w ramach KSRG w zakresie
wynikaj ącym z rodzaju zagro żenia i miejsca zdarzenia oraz
możliwo ści sprz ętowo – technicznych, ze szczególnym
uwzgl ędnieniem środków ochrony osobistej.



Podj ęcie jakichkolwiek działa ń warunkowane jest
napływaj ącymi do nas informacjami zarówno o rodzaju
zdarzenia jak i rodzaju substancji, jej wła ściwo ściach
fizyko-chemicznych, oddziaływa ń na otoczenie,
właściwo ści palnych, wybuchowych itp .





W działaniach w ramach ratownictwa 
chemiczno -ekologicznego,  głównymi 

kierunkami działa ń będzie :
niedopuszczenie do przedostania się substancji z

wycieku do kanalizacji oraz cieków wodnych, gdyż
może to spowodować poważne skażenie środowiska
naturalnego,



ograniczenie parowania związków ropopochodnych
poprzez pokrycie rozlewiska pianą średnią, co
zabezpiecza przed ewentualnym pożarem lub wybuchem,



oznakowanie terenu akcji i ostrzeganie osób postronnych
o zagrożeniu.



W prezentacji wykorzystano:
Profilaktyka i usuwanie wycieków substancji
niebezpiecznych. Sintac, Warszawa 2006;
Małaczyński M. - Nadzwyczajne zagrożenia
środowiska cz. I. Zagrożenie środowiska rozlewami
olejowymi. Szkoła Aspirantów PSP, Kraków 1994;
Rogowska S. - Materiały szkoleniowe. Sintac, 
Warszawa 2004;
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Zagrożenia Naturalne. Warszawa 2002;Zagrożenia Naturalne. Warszawa 2002;
Janusz M., Sawczak S., Grocki R. - Ochrona przed
powodzią. Materiały szkoleniowe. 1997;
Schroeder M., Ranecki J. Uszczelnienia w
ratownictwie. Firex, Warszawa 1998;
strona internetowa: www.psp.krakow.pl;
strona internetowa: www.szczecin.kwpsp.gov.pl;
strona internetowa: 
www.naszebezpieczeństwo.strefa.pl.
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