
o roz po czę ciu akcji kie ru ją cy dzia ła -

niem ra tow ni czym (KDR) usta lił, że

dzie więć osób z wi docz ny mi opa rze -

nia mi i po dej rze niem za truć wziew nych

ewa ku owa ło się przed przy by ciem za stę -

pów PSP, na to miast w trak cie roz po zna nia

uzy ska no in for ma cję, że we wnątrz bu dyn -

ku mo że znaj do wać się oso ba ran na. Sły -

szal ne by ło spa la nie wy bu cho we amu ni cji.

Przy ję to tak ty kę po le ga ją cą na ob ni że niu

tem pe ra tu ry śro do wi ska po ża ro we go przy

uży ciu prą dów wo dy aż do usta nia hu ku

na bo jów. Na stęp nie prze szu ka no obiekt,

by od na leźć oso bę ran ną. Dzia ła nia ra tow -

ni cze by ły utrud nio ne ze wzglę du na sil ne

za dy mie nie oraz obe rwa nie się otu li ny

ścian i su fi tu, wy ko na nej m.in. z weł ny mi -

ne ral nej. 

Waż nym aspek tem dzia łań by ło prze ka -

za nie zna le zio nej bro ni i amu ni cji do nad -

zo ru funk cjo na riu szom in nych służb. Za nim

roz po czę ły się dzia ła nia ra tow ni cze PSP,

pra cow ni cy strzel ni cy wy nie śli na ze wnątrz

część amu ni cji i bro ni pal nej. Miej sce skła -

do wa nia zo sta ło wy zna czo ne i uzgod nio ne

z funk cjo na riu sza mi Po li cji i przez nich za -

bez pie czo ne. Broń i amu ni cja, któ re po zo -

sta ły w po miesz cze niu ob ję tym po ża rem,

zo sta ły prze ka za ne do za bez piecze nia po -

li cji do pie ro po uga sze niu i wy chło dze niu

po ża ru, usta niu wy bu chów po je dyn czych

sztuk amu ni cji oraz prze wie trze niu i spraw -

dze niu po miesz cze nia.

To, co naj groź niej sze
Ro dza je bro ni pal nej i od po wied niej do

niej amu ni cji, któ re mo gą zna leźć się na

strzel ni cy, okre śla usta wa o bro ni i amu ni-

cji [1]. Bę dzie to broń pal na bocz ne go za pło -

nu o ka li brze do 6 mm (pi sto le ty i ka ra bin ki

„spor to we”), broń pal na cen tral ne go za pło -

nu o ka li brze do 12 mm (np. pi sto let Glock 17

lub ka ra bin AK), broń pal na gład ko lu fo wa

(np. tzw. strzel ba pomp ka) oraz broń czar no -

pro cho wa. Jak wi dać, na strzel ni cach znaj du -

je się bar dzo du żo ro dza jów bro ni pal nej.

Za zna czyć na le ży, że za wsze bę dzie my mie li

do czy nie nia z amu ni cją ku lo wą, tzw. ostrą

i śru to wą, bo sto so wa nie na strzel ni cy amu -

ni cji ćwi czeb nej, tzw. śle pej, jak kol wiek by to

za brzmia ło, mi ja się z ce lem. 

Za gro że nie na strzel ni cach stwa rza m.in.

amu ni cja, a w szcze gól no ści jej skład nik

mio ta ją cy – proch. Pro chy strzel ni cze ze

wzglę du na ich skład dzie lą się na: ni tro ce -

lu lo zo we, ni tro gli ce ry no we i proch czar ny.

Uogól nia jąc, ca ła amu ni cja współ cze sna

opar ta jest na ni tro ce lu lo zie („stu nin go wa -

nej” ba weł nie), po nie waż na proch ni tro gli -

ce ry no wy skła da się ww. ce lu lo za z nie -

wiel ką do miesz ką ni tro gli ce ry ny. Proch

czar ny ma zu peł nie in ny skład che micz ny

niż ni tro ce lu lo zo we, skła da się bo wiem

z sa le try, siar ki i wę gla drzew ne go. 

Trze ba być świa do mym, że każdy rodzaj

pro chu mo że spa lać się bez do stę pu po -

wie trza. Umoż li wia ją to związ ki tle no we za -

war te w mie sza ni nach pro chowych. Tak

więc do za pło nu pro chu wy star czy od po -

wied ni bo dziec ener ge tycz ny, a naj czę ściej

jest nim iskra, cie pło lub pło mień. Do dat ko -

wym za gro że niem w kon tek ście ochro ny

prze ciw po ża ro wej są po zo sta ło ści po wy -

strza ło we, osa dza ją ce się na ele men tach

wy stro ju strzel ni cy oraz w in sta la cjach wen -

ty la cyj nych.  

Prze cho wy wa nie bro ni 
i amu ni cji
W każ dej strzel ni cy broń i amu ni cja po -

win ny być prze cho wy wa ne w tzw. ma ga -zy -

nie bro ni, sta no wią cym od dziel ne po-

miesz cze nie w bu dyn ku. Roz po rzą dze nie

MSW [2] okre śla kil ka wy ma gań, któ re po -

win no ono speł niać: kon struk cja po miesz -

cze nia mu si być nie pal na, po miesz cze nie

mu si być wy dzie lo ne ścia na mi mu ro wa ny -

mi, usy tu owa ne w mia rę moż li wo ści na pię -

trze, wy po sa żo ne w ga śni cę prosz ko wą ABC

o ma sie środ ka ga śni cze go co naj mniej 4 kg

oraz koc ga śni czy, drzwi powin ny speł niać

co naj mniej wy ma ga nia, o któ rych mo wa

w nor mie [3]. Do pusz cza się drzwi obi te bla -

chą sta lo wą o gru bo ści co naj mniej 2 mm,

z blo ka dą prze ciw wy wa że nio wą oraz za -

mknię ciem przy naj mniej na je den za mek

i za su wę drzwio wą, za my ka ną na kłód kę. Po -

nad to okna ma ga zy nu mu szą być osło nię te

siat ką sta lo wą oraz za mo co wa ną na sta łe

w mu rze kra tą wy ko na ną z prę tów sta lo -

wych, a za miast nich mo gą być za sto so wa -

ne szy by ku lo od por ne al bo o zwięk szo nej

od por no ści na wła ma nie, bez moż li wo ści

otwie ra nia. Ma ga zyn bro ni mu si być za bez -

pie czo ny sys te mem sy gna li za cji wła ma nia

i na pa du z trans mi sją sy gna łu alar mu

do uzbro jo ne go sta no wi ska in ter wen cyj ne -

go, peł nią ce go ca łodo bo wy dy żur.

Broń na czas prze cho wy wa nia po win -

na mieć odłą czo ny ma ga zy nek oraz być

roz ła do wa na. Amu ni cja nie mo że być prze -

cho wy wa na w ma ga zyn kach na bo jo wych,

tyl ko w pu deł kach lub po jem ni kach, w spo -

sób unie moż li wia ją cy ude rze nie w spłon kę

na bo ju. 
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MA TE USZ KA MI¡ SKI

Po ̋ ar strzel ni cy 
– w ogniu wàt pli wo Êci

Liczba strzelnic w Polce rośnie. Pożar jednej z nich, do którego doszło 

14 listopada 2019 r. we Wrocławiu, pokazał, że akcja gaśnicza 

w takim obiekcie to wielkie wyzwanie dla służb ratowniczych.
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Proch czar ny naj czę ściej prze cho wy wa -

ny jest w po jem ni kach o ma sie 1 kg, co

w po rów na niu z po je dyn czy mi sztu ka mi

amu ni cji jest znacz nie po waż niej szym za -

gro że niem. 

Bu do wa amu ni cji i bro ni, 
me cha nizm strza łu
Na bój zło żo ny jest z łu ski, spłon ki, pro -

chu i po ci sku. 

Łu ska to ele ment łą czą cy wszyst kie skła-

d ni ki na bo ju; moż na po wie dzieć, że jest

obu do wą na bo ju i po jem ni kiem na proch.

Spłon ka znaj du je się na sa mym spo dzie łu -

ski. Skła da się z bar dzo ma łej ilo ści ma te ria -

łu wy bu cho we go ini cju ją ce go, któ ry jest

wraż li wy m.in. na bodź ce me cha nicz ne (np.

ude rze nie). Spłon ka po wła snej de to na cji

ma za za da nie za pa lić proch strzel ni czy.

Proch w łu sce przy sy pu je spłon kę, a ca łość

na bo ju za my ka po cisk, któ ry jest ele men -

tem ra żą cym.

Broń pal na ma lu fę z ko mo rą na bo jo wą.

Do pó ki nie znaj du je się w niej na bój, broń

pal na nie jest za ła do wa na, a strzał nie na -

stą pi. Uogól nia jąc, na le ży pod łą czyć ma ga -

zy nek, a na stęp nie prze ła do wać broń, aby

na bój zna lazł się w ko mo rze na bo jo wej, co

umoż li wia uzy ska nie za mie rzo ne go efek tu

ra żą ce go.

Strzał to zja wi sko po le ga ją ce na wy rzu -

ce niu po ci sku z lu fy bro ni pal nej. Spo wo do -

wa ny jest wy so kim ci śnie niem ga zów pro -

cho wych po wsta łych przy spa le niu pro chu.

Cha rak te ry stycz ne ce chy strza łu to m.in.

bar dzo wy so kie ci śnie nie, ok. 2000-3000 at,

i krót ki okres trwa nia, ok. 0,001-0,6 s. Tak

du ży wzrost ci śnie nia moż li wy jest do uzy -

ska nia je dy nie w ko mo rze na bo jo wej bro -

ni pal nej. Dla te go zu peł nie ina czej za cho wa

się po cisk po spa le niu pro chu w ma ga zy -

no wa nej amu ni cji, a ina czej w bro ni z na -

bo jem w ko mo rze.

In spi ra cje ame ry kań skie
Ist nie nie wie lo let niej i cią gle ży wej kul -

tu ry po sia da nia bro ni w USA spra wia, że

mo że my uczyć się na amerykańskich do -

świad cze niach w kon tek ście ochro ny prze -

ciw po ża ro wej. Pierw sze te sty za cho wa nia

się amu ni cji w śro do wi sku po ża ro wym

prze pro wa dza no tam już w 1905 r., a póź -

niej po wta rza no je lub kon ty nu owa no z za -

ło że niem in nych sce na riu szy. Do ty czy ły

one w szcze gól no ści:

 wpły wu ude rze nia o zie mię pod czas

zrzu ce nia amu ni cji z wy so ko ści,

 wpły wu wy strze lo ne go po ci sku na

amu ni cję,

 za cho wa nia amu ni cji przy po ża rach 

we wnętrz nych,

 za cho wa nia skła do wisk amu ni cji przy

po ża rach ze wnętrz nych.

Ob ser wa cje z wie lo krot nie prze pro wa -

dza nych te stów na prze strze ni kil ku dzie się -

ciu lat wska zu ją, że:

 amu ni cja nie spa la się ani nie wy bu cha

jed no cze śnie w du żych ilo ściach, ani pod -

czas po ża ru we wnętrz ne go, ani ze wnętrz -

ne go,

 pręd kość po ci sków i ich zdol ność ra że -

nia nie jest w ża den spo sób po rów ny wal -

na z po ci skiem wy strze lo nym z bro ni

pal nej, ma ją one ma łą pręd kość i nie sta -

no wią za gro że nia dla stra ża ków wy ko rzy -

stu ją cych stan dar do we środ ki ochro ny

in dy wi du al nej prze zna czo ne do po ża rów

we wnętrz nych,

 ka wał ki lub ca łe łu ski oka zu ją się mieć

naj więk szą pręd kość,

 sku tecz nym spo so bem uga sze nia po ża -

ru jest ode bra nie cie pła ma te ria łom pal -

nym przy uży ciu wo dy.

Spa la ją cy się proch w na bo ju nie ma wy -

star cza ją co du żo ener gii, aby ro ze rwać

swo ją łu skę i łu skę są sied nie go na bo ju i dla -

te go nie mo że prze ka zy wać bodź ca in nym

ła dun kom pro cho wym. W re zul ta cie za -

miast jed no cze sne go spa la nia na boi ma my

do czy nie nia z se rią spa lań po szcze gól nych

ła dun ków pro cho wych. W przy pad ku po ża -

ru du żej ilo ści amu ni cji od głos trza sków 

bę dzie na stę po wał w krót kich od stę pach

cza su, brzmiąc jak strze la ni na. Nie bez pie -

czeń stwo stwa rza ne przez odłam ku ją ce 

łu ski nie jest po waż nym za gro że niem, po -

nie waż na bój po za ko mo rą na bo jo wą 

ła two pę ka przy wzro ście ci śnie nia. Ucie ka -

ją cy gaz zu ży wa swo ją ener gię na ro ze rwa -

nie łu ski, a nie na mio ta nie po ci skiem.

Pod czas po ża rów skła do wa nej amu ni cji

naj czę ściej to łu ski peł nią ro lę odłam ków,

ale i tak są wy rzu ca ne na nie wiel ką od le -

głość. In ny mi sło wy, cięż sze czę ści na bo ju

(po ci ski) po zo sta ją nie na ru szo ne, a lżej sze

(łu ski) są wy rzu ca ne. 

Współ cze sna amu ni cja nie sta no wi za -

tem więk sze go za gro że nia pod czas po ża -

rów. Co in ne go, gdy w ma ga zy nie znaj du je

się proch czar ny. Mi mo że więk szość strzel -

nic nie chęt nie udo stęp nia swo je sta no wi -

ska strzel com czar no pro cho wym, to przy

roz po zna niu ope ra cyj nym obiek tu na le ży

za py tać pra cow ni ków strzel ni cy o ewen tu -

al ne ma ga zy no wa nie pro chu czar ne go.

Wa run ki tech nicz ne strzel nic
W pol skim pra wo daw stwie są czte ry 

ak ty praw ne, któ re szcze gól nie po win ny in -

LIPIEC  2020 /18

RATOWNICTWO

I OCHRONA LUDNOŚCI

Prze krój na bo ju ka ra bi no we go

ry
s.

 K
ra

 ku
 sp

m
, 
W

i k
i p

e
 d

ia
 (
C

C
 B

Y-
S

A
3
.0

) 

Prze krój pi sto le tu z na bo jem w ko mo rze na bo jo wej
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te re so wać wła ści cie la strzel ni cy prze zna -

czo nej na ry nek cy wil ny. Są ni mi: usta wa

o bro ni i amu ni cji [1], roz po rzą dze nie MSW

[2], roz po rzą dze nie MSWiA [4] i roz po rzą -

dze nie MŚ [5]. Nie ma ją w tym przy pad ku

za sto so wa nia prze pi sy do ty czą ce strzel nic

gar ni zo no wych, po nie waż od no szą się one

tyl ko obiek tów zlo ka li zo wa nych na te re -

nach bę dą cych w za rzą dzie mi ni stra obro -

ny na ro do wej. 

Po za wy ma ga nia mi do ty czą cy mi ma ga -

zy nu bro ni, któ re wy mie ni łem po wy żej,

strzel ni ca trak to wa na jest jak bu dy nek uży -

tecz no ści pu blicz nej nie za kwa li fi ko wa ny

do ZL I i ZL II, co ka te go ry zu je go ja ko bu -

dy nek ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL III,

z wszel ki mi te go kon se kwen cja mi. Za tem

prze ciw po ża ro we wy ma ga nia wo bec ta kie -

go obiek tu nie są wy so kie. 

Zgod nie z wa run ka mi tech nicz no -bu -

dow la ny mi [6] wen ty la cja i kli ma ty za cja 

po win ny za pew niać od po wied nią ja kość

śro do wi ska we wnętrz ne go, w tym wiel kość

wy mia ny po wie trza i je go czy stość przy za -

cho wa niu wa run ków bez pie czeń stwa po -

ża ro we go. Wen ty la cja strzel nic kry tych

po win na być do brze do bra na do ich cha -

rak te ry styk. Jest trud na do pra wi dło we go

utrzy ma nia i zda rza się, że jej spraw ność

bywa ba ga te li zo wa na. Fil try oczysz cza ją ce

po win no się sto so wać za rów no do po wie -

trza we wnątrz strzel ni cy pod czas strze lań,

jak i do po wie trza usu wa ne go na ze wnątrz.

W związ ku z po zo sta ło ścia mi po wy strza ło -

wy mi ist nie je moż li wość prze do sta nia się

do wen ty la cji nie spa lo nych dro bin pro chu,

co nie sie za so bą ry zy ko po ża ru. Na le ży

okre ślić okre sy i spo so by czysz cze nia wen -

ty la cji z ze bra nych za nie czysz czeń oraz 

wy mia ny fil trów. Istot ne jest rów nież od -

pro wa dze nie elek trycz no ści sta tycz nej po -

wsta ją cej przy prze pły wie po wie trza.

Po za za pew nie niem spraw no ści wen ty -

la cji za rząd ca obiek tu po wi nien prze pro -

wa dzać re gu lar ne czysz cze nie strzel ni cy

z po zo sta ło ści po wy strza ło wych. Tak zwa -

nej „pra cy z mo krą szma tą” nie da się unik -

nąć. Nikt na to miast nie okre śla, jak czę sto

i w ja ki spo sób pra ce te ma ją się od by wać. 

Za kaz sto so wa nia do wy koń cze nia

wnętrz strzel nic ma te ria łów i wy ro bów 

ła two za pal nych, któ rych pro duk ty roz kła -

du ter micz ne go są bar dzo tok sycz ne lub 

in ten syw nie dy mią ce, jest tu zro zu mia ły

sam przez się. 

Każ da strzel ni ca po win na mieć w wy-

po sa że niu ku lo chwy ty i osło ny bocz ne. 

Ich za da niem jest m.in. unie moż li wie nie

prze do sta nia się po ci sków po za ob szar

strzel ni cy. W związ ku z tym ku lo chwy ty po -

win ny być szcze gól nie so lid ne i od por ne

na ry ko sze to wa nie. W nie któ rych strzel ni -

cach do wy ko na nia ku lo chwy tów uży wa

się m.in. sta rych, zu ży tych opon. 

Po nad to, aby nie do szło do prze kro cze -

nia do pusz czal ne go po zio mu ha ła su na

te re nach miesz ka nio wo -usłu go wych, we -

wnątrz strzel nic kry tych mon to wa ne są od -

po wied nie wy głu sze nia, m.in. weł na mi ne-

ral na, weł na szkla na, pian ki aku stycz ne, ale

rów nież sta re dy wa ny, ko ce lub in ne cięż -

kie tka ni ny. Mi mo że weł na mi ne ral na,

szkla na czy pian ki aku stycz ne ma ją gwa -

ran cję nie pal no ści, to przy źle do bra nej

wen ty la cji bę dą na nich osia da ły po zo sta -

ło ści po wy strza ło we. Po kil ku na stu mie sią -

cach in ten syw ne go użyt ko wa nia strzel ni cy

mo że się oka zać, że weł na mi ne ral na czy

pian ka aku stycz na są skraj nie ła two pal ne.

Sce na riusz 
Je że li po żar ma miej sce, gdy strzel ni ca

jest za mknię ta, sy tu acja wy glą da sto sun ko -

wo pro sto. Broń pal na jest rozła do wa na i ra -

zem z amu ni cją znaj du je się w ma ga zy nie.

W przy pad ku po ża ru w go dzi nach pra cy

strzel ni cy sy tu acja mo że się skom pli ko wać. 

Za łóż my, że są go dzi ny po po łu dnio we.

Na strzel ni cy ma my dzie sięć sta no wisk

i wszyst kie są za ję te przez strzel ców. Broń

pal na jest za ła do wa na, a amu ni cja le ży

przy każ dym sta no wi sku. W mo men cie po -

wsta nia po ża ru nie wie my, jak za cho wa ją

się strzel cy. Część z nich na pew no po rzu ci

za ła do wa ną broń i zo sta wi amu ni cję przy

sta no wi skach, co sta no wi po ten cjal ne za -

gro że nie dla stra ża ków, któ rzy bę dą mu sie li

zmie rzyć się z po ża rem. Je że li w ko mo rach

na bo jo wych po rzu co nej bro ni pal nej znaj -

du ją się na bo je, to po prze kro cze niu tem -

pe ra tu ry sa mo za pło nu spłon ki lub pro chu

na stą pi strzał z groź ny mi te go skut ka mi. 

Dla stra ża ków waż na jest świa do mość

po ten cjal nych za gro żeń, któ ra po ma ga

w po dej mo wa niu ade kwat nych de cy zji.

Przede wszyst kim na le ży do wie dzieć się,

czy ja kieś oso by zo sta ły po szko do wa ne, bo

je że li nie, pod ję cie ry zy ka wej ścia do pa lą -

cej się strzel ni cy mo że być nie uza sad nio ne.

Waż na też jest obec ność czar ne go pro chu,

czy to w ma ga zy nie, czy na sta no wi skach

strze lec kich. 

Pod su mo wu jąc: ze wzglę du na za gro że -

nia wtór ne naj le piej jest nie do pu ścić do

po wsta nia po ża ru. Znacz ną ro lę ma ją tu do

ode gra nia pra cow ni cy, któ rzy po win ni

dbać przede wszyst kim o bez piecz ne funk -

cjo no wa nie strzel nic. 

kpt. Mateusz Kamiƒski pełni słu˝b´

w Krajowym Centrum Koordynacji

Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci KG PSP

Przy pi sy

[1] Usta wa z dnia 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji 

(t.j. DzU z 2020 r. poz. 955).

[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych

z dnia 26 sierp nia 2014 r. w spra wie prze cho wy wa nia, 

no sze nia oraz ewi den cjo no wa nia bro ni i amu ni cji 

(DzU poz. 1224).

[3] Pol ska Nor ma PN-EN 1627: 2012.

[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -

ni stra cji z dnia 15 mar ca 2000 r. w spra wie wzor co we go

re gu la mi nu strzel nic (DzU nr 18, poz. 234 ze zm.).

[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra śro do wi ska z dnia 4 kwiet -

nia 2000 r. w spra wie wy ma gań w za kre sie ochro ny śro -

do wi ska do ty czą cych bu do wy i użyt ko wa nia strzel nic

(DzU nr 27, poz. 341).

[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -

nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim 

po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (t.j. 

Dz. U z 2019 r. poz. 1065).

Po zo sta ła li te ra tu ra do stęp na u au to ra
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Po żar strzel ni cy spo wo do wa ny przez po zo sta ło ści

po wy strza ło we

Te sty amu ni cji strze lec kiej


