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Sposoby utrzymywania
]Z\KaXYļMSPSdcMdXOTZ\dOd]^\KŜKU¸a
– wyniki badañ w³asnych
W artykule przedstawiono wyniki badañ w³asnych, dotycz¹cych metod prowadzenia treningów
S_^\dcWcaKXSK]Z\KaXYļMSPSdcMdXOTZ\dOd]^\KŜKU¸aDKZ\OdOX^YaKXY^cZYaOacZY]KŜOXSO
]Z\dý^YaO NY]^ýZXcMR ZYWSO]dMdOħ NY ëaSMdOħ NVK ]^\KŜKU¸a K ^KUŜO XKTMdýļMSOT acUYXcaKXOZ\dOdXSMRëaSMdOXSK:\dON]^KaSYXY\¸aXSOŜdWSKXcY]SéQKXcMRacXSU¸a^O]^¸a
]Z\KaXYļMSYacMRSacNYVXYļMSYacMR
=ĥYaKUV_MdYaO$^\OXSXQS]^\KŜKU¸a]Z\dý^NYëaSMdOħ^O]^c]Z\KaXYļMSSacNYVXYļMSPSdcMdXOT

AKc]YPWKSX^KSXSXQPS^XO]]LcPS\OPSQR^O\]pY\SQSXKV\O]OK\MR\O]_V^]
The following article presents the results of original research concerning methods of firefighters’ trainSXQ]KXN^ROS\aKc]YPWKSX^KSXSXQKMM_\K^OPS^XO]]VO`OV]>cZSMKVO[_SZWOX^PY\PS\OPSQR^O\]^\KSXSXQ
rooms, as well as their most common exercises are provided. The results of fitness and performance
tests have also been reported.
5OcaY\N]$PS\OPSQR^O\]^\KSXSXQ]ObO\MS]OO[_SZWOX^PS^XO]]KXNZO\PY\WKXMO^O]^]\O]_V^]

A]^ýZ
Praca stra¿aków wi¹¿e siê z wieloma zagro¿eniami, spotykanymi zarówno podczas akcji
\K^YaXSMdcMRTKUSac]^ýZ_TéMcWSZYNMdK]ëaSMdOħ
Mdc]dUYVOħD^OQYZYaYN_dKa¸N]^\KŜKUKdY]^Kĥ
zakwalifikowany do grupy o bardzo wysokim podSYWSO\cdcUKEG:\KMKY]¸LdK^\_NXSYXcMRa^cW
zawodzie jest zwi¹zana m.in. z niesieniem pomocy
poszkodowanym w wyniku po¿aru, katastrof
budowlanych czy chemicznych, wypadków komunikacyjnych oraz w innych sytuacjach zagra¿aj¹cych
zdrowiu oraz ¿yciu ludzi, ale te¿ przy zagro¿eniach
ļ\YNYaS]UKXK^_\KVXOQY.Y^cMdc\¸aXSOŜVSUaSNKMTS
Ś\¸NOĥ ZYŜK\¸a ]U_^U¸a UVý]U ŜcaSYĥYacMR V_L
ratowania ludzi w wypadkowych zdarzeniach:
drogowych, wodnych, chemicznych, ekologicznych,
ac]YUYļMSYacMRMdcZY]d_USaKaMdcMR
1ĥ¸aXcW dKQ\YŜOXSOW a Z\KMc ]^\KŜKUK
TO]^YNNdSKĥcaKXSOXKXSOQYļ\YNYaS]UKQY\éMOQY
ac]^ýZ_TéMOQYZYNMdK]ZYŜK\¸aDUYVOSXKYNNdSKĥcaKXSOļ\YNYaS]UKdSWXOQY]^\KŜKUTO]^OU]ZYXYwany podczas usuwania skutków katastrof, klêsk
¿ywio³owych, czy podczas dzia³añ ratownictwa
^OMRXSMdXOQY EG :YdK XK\KŜOXSOW XK ]U\KTXO
aK\^YļMS^OWZO\K^_\cY^YMdOXSKMdcXXSUKWSdKQ\YŜOXSKNVK]^\KŜKU¸adO]^\YXcļ\YNYaS]UKSMRZ\KMc
s¹ równie¿ zanieczyszczenia powietrza (gazy, dymy
i py³y) oraz ha³as.
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=^\KŜKMcacUYX_TéMdcXXYļMSdaSédKXOdN_ŜcW
ac]SĥUSOWPSdcMdXcWXKTMdýļMSOTaac]YUSOT^OWZOraturze otoczenia, w warunkach obci¹¿enia odzie¿¹
ochronn¹ i sprzêtem ratowniczym oraz pod presj¹
czasu. Praca stra¿aka podczas akcji ratowniczej musi
LcëacUYXcaKXK]dcLUYS]Z\KaXSO:\dOXY]dOXSO
sprzêtu lub ratowanych osób jest zwykle wykonywane w trudnych warunkach terenowych, co wi¹¿e
]SýdUYXSOMdXYļMSéZYUYXcaKXSK\¸ŜXcMRZ\dO]dU¸N
XK^_\KVXcMRLéNŚ]d^_MdXcMR7YŜO^YLcëZ\dcMdcn¹ wyczerpania organizmu, urazów z przeci¹¿enia,
chorób uk³adu kr¹¿enia. Stra¿acy pracuj¹ przez
wiele godzin, czêsto w systemie pracy dy¿urowej,
MY]^KXYaSŚ\¸NĥY]^\O]_Y\KdZ\YLVOW¸aY]YLS]^cMR
i rodzinnych. Tragiczne zdarzenia zwi¹zane z akcjami
ratowniczymi mog¹ równie¿ u stra¿aków wywo³yaKë]^\O]ZY_\KdYacEG
8KTMdýļMSOTacUYXcaKXOa^OTZ\KMcMdcXXYļMS
stanowi¹c du¿e obci¹¿enie fizyczne, wi¹¿¹ siê
dXK]^ýZ_TéMcWS\YNdKTKWSZ\KMEG$
a) przenoszenie i obs³uga sprzêtu
b) rozwijanie i zwijanie linii wê¿owych
c) ratowanie ludzi, zwierz¹t, mienia
d) chodzenie po schodach i drabinach
e) prace przy rozbiórkach konstrukcji budowlanych
f) praca d³ugotrwa³a (d³u¿sza ni¿ 8 godzin).
4OļVSac]SĥOUPSdcMdXcacUYXcaKXcTO]^aYNdSOŜc
izoluj¹cej, w wysokiej temperaturze, z aparatem

oddechowym, wówczas skutkiem gromadzenia siê
ciep³a w organizmie stra¿aków jest stres cieplny.
Obci¹¿enie tego rodzaju trwa d³u¿ej, ni¿ czas odNdSKĥcaKXSKļ\YNYaS]UKQY\éMOQY9NdSOŜ^O\WYSdYV_TéMK]Z\dcTKZYa]^KaKXS_aSVQY^XOQYļ\YNYaS]UK
wewn¹trz gazoszczelnego kombinezonu. Ta sytuacja
uniemo¿liwia z kolei parowanie potu i, tym samym,
_ZYļVONdK Y^\dcWcaKXc NdSýUS ^OW_ MRĥYNdéMc
efekt, który u cz³owieka jest istotnym czynnikiem
^O\WY\OQ_V_TéMcWEG
W celu sprostania wyzwaniom podczas pracy
w trudnych warunkach otoczenia, stra¿ak powinien
WSOëLK\NdYNYL\c]^KXdN\YaSKSac]YUéacNYVXYļë
fizyczn¹. Te czynniki sprawiaj¹, ¿e wykonywanie
ac]SĥU_daĥK]dMdKaQY\éMcWļ\YNYaS]U_LýNdSO
mo¿liwe, a obci¹¿enie organizmu mniejsze, ni¿ przy
QY\]dcMRZK\KWO^\KMRdN\YaY^XcMRE G
A\KddaSOUSOWacNYVXYļëPSdcMdXKMdĥYaSOUK
WKVOTO Y YU  XK NOUKNý E!G TONXKUŜO aSOVO
badañ wskazuje, ¿e systematyczne wykonywanie
ëaSMdOħPSdcMdXcMRa^cW\¸aXSOŜZ\dOd]^\KŜKU¸a
daSýU]dK SMR ]Z\KaXYļë PSdcMdXé K ^cW ]KWcW
wp³ywa na zmniejszenie zarówno liczby, jak i ciê¿UYļMS_\Kd¸aNYdXKaKXcMRZYNMdK]Z\YaKNdOXSK
KUMTS\K^YaXSMdcMRE"#G
W Polsce nie ma regulacji prawnych, dotycz¹cych
sposobu przeprowadzania treningu, który stra¿ak poaSXSOXacUYXcaKëaMOV__^\dcWKXSKac]YUSOT]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT9LYaSéd_TéMKTO]^dK]KNKMY\YMdXOQY

Wyposażenie sal do ćwiczeń – zestawienie krajowe

Zestawienie ćwiczeń wykonywanych najczęściej przez strażaków
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<c]DO]^KaSOXSOZ\dc\déN¸aNYëaSMdOħXKTMdýļMSOTNY]^ýZXcMRNVK]^\KŜKU¸aa\¸ŜXcMR
województwach w kraju, n=15
Fig. 1. Juxtaposition of the most often available training gear the most often available to
firefighters in various voivodships in Poland, n=15

]Z\KaNdKXSK]Z\KaXYļMS]^\KŜKU¸aS^YYNXSMRdKVOŜc
jak samodzielnie zadbaj¹ o swoj¹ formê fizyczn¹.
W rozporz¹dzeniu Ministra Spraw WewnêtrzXcMRS+NWSXS]^\KMTSa]Z\KaSOdKNKħddKU\O]_acchowania fizycznego realizowanych w jednostkach
organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz
form organizacyjnych wychowania fizycznego i spo]YL_SMRPSXKX]YaKXSKEGTO]^WYaKY]Z\KaXYļMS
PSdcMdXOT]^\KŜKU¸aDKdXKMdYXYa^cWZ\dOZS]SO
¿e w jednostkach organizacyjnych Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej realizowane s¹ zadania z zakresu
wychowania fizycznego, zmierzaj¹ce do utrzymaXSK ]Z\KaXYļMS PSdcMdXOT ]^\KŜKUK dKZOaXSKTéMOT
wykonywanie przez niego zadañ s³u¿bowych,
a ]dMdOQ¸VXYļMS Z\dOd _MdO]^XSM^aY a dKTýMSKMR
z wychowania fizycznego lub zajêciach sportowych.
DQYNXSO d \YdZY\déNdOXSOW 7SXS]^\K =Z\Ka
AOaXý^\dXcMR S+NWSXS]^\KMTS MY\YMdXSO YNLcaK
]Sý YMOXK ]Z\KaXYļMS PSdcMdXOT ]^\KŜKU¸a NY 
\YU_ ŜcMSK V_L ZYacŜOT ^OQY aSOU_ TOļVS ]^\KŜKU
LSO\dOMdcXXc_NdSKĥaNdSKĥKXSKMR\K^YaXSMdcMREG
9U\O]YaKYMOXK]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT]^\KŜKU¸a
daKXéNKVOTYMOXé]Z\KaXYļMSPSdcMdXOTYLOTW_TO
Z\¸LýacNYVXYļMSYaéS^O]^]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT

:\¸Lý acNYVXYļMSYaé Z\dOZ\YaKNdK ]Sý
zmodyfikowan¹ metod¹ harwardzk¹, opisan¹
w wymienionym rozporz¹dzeniu. Polega ona
na wchodzeniu na stopieñ przez okres 5 min,
aZ\dcZKNU_WýŜMdcdXSacVSMdOXS_a]UKŚXSUK
]Z\KaXYļMSXKZYN]^KaSOdWSKXMdý]^YļMS]U_\Md¸a]O\MKZYdKUYħMdOXS_ac]SĥU_9U\OļVYXcW
dKU\O]YW a]UKŚXSUK YNZYaSKNKTé YMOXc YN
s³abej do bardzo dobrej (od 1 do 5).

>O]^ ]Z\KaXYļMS PSdcMdXOT ]UĥKNK ]Sý d  Z\¸L
]Z\KaXYļMSYacMRNYU^¸\cMRXKVOŜéLSOQXKW
bieg na 50 m i podci¹ganie siê na dr¹¿ku umieszczoXcWXKac]YUYļMSNY]UYMdXOTAcXSUYWZY]dMdOgólnych prób odpowiadaj¹ punkty, które przek³adaj¹
]SýXKYMOXcYNNY .YNK^UYaYNVKUKŜNOTQ\_Zc
wiekowej przyznawane s¹ punkty preferencyjne,
których liczba wzrasta wraz z wiekiem stra¿aka.

+XKVSdKacXSU¸aLKNKħaĥK]XcMR
XK^OWK^WO^YNZ\YaKNdOXSK
^\OXSXQ¸aZ\dOd]^\KŜKU¸a
A MOV_ YU\OļVOXSK ]dMdOQ¸ĥ¸a NY^cMdéMcMR
]ZY]YL__^\dcWcaKXSK]Z\KaXYļMSPSdcMdXOTZ\dOd
]^\KŜKU¸aNYUKŜNOT5YWOXNcAYTOa¸NdUSOT:=:
rozes³ano ankietê z pytaniami dotycz¹cymi sposobu
trenowania, czasu trwania treningu w ci¹gu tygo-
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Udział procentowy w zestawieniu ankietowanych województw

<c]DO]^KaSOXSO\YNdKT_ëaSMdOħXKTMdýļMSOTacUYXcaKXcMRZ\dOd]^\KŜKU¸aa\¸ŜXcMR
województwach w kraju, n=15
Fig. 2. Juxtaposition of the most often performed exercises the most often performed by
firefighters in various voivodships in Poland, n=15

NXSKY\KdNY]^ýZXYļMS]KVNYëaSMdOħSZ\dc\déN¸a
treningowych.
Otrzymano odpowiedzi ankietowe z 15 województw, co oznacza, ¿e udzieli³o ich 93,7% responNOX^¸aAaSýU]dYļMSLcĥc^YYNZYaSONdSYQ¸VXO
dotycz¹ce wszystkich jednostek rozlokowanych
XK ^O\OXSO MKĥOQY aYTOa¸Nd^aK K a  Z\dcZKNkach odpowiedzi szczegó³owe z poszczególnych
jednostek w danym województwie i jednego
miasta wojewódzkiego. Ogó³em otrzymano 116
wype³nionych ankiet.
DYNZYaSONdSacXSUKŜO]^\KŜKMcXSOWKTéac^cMdXcMRNY^cMdéMcMR\YNdKT_ëaSMdOħSMRMdý]^YļMS
S SX^OX]caXYļMS DQYNXSO d iDK]KNKWS 9\QKXSdKMTS
.Y]UYXKVOXSKDKaYNYaOQYa:=:ndK^aSO\NdYXcWSZ\dOd5YWOXNKX^K1ĥ¸aXOQYS]^XSOTéac^cMdXO
dotycz¹ce „Przygotowania fizycznego do dzia³añ
ratowniczych (W-F)” dla:
p]^\KŜKU¸aTONXY]^OU\K^YaXSMdYQKļXSMdcMR
4<1ZOĥXSéMcMR]ĥ_ŜLýa]c]^OWSOdWSKXYacW
\OKVSdYaKXO a 4<1 p YN ZYXSONdSKĥU_ NY ]YLY^c
WSXSW_WQYNdVOUMcTXKWSXa^\KUMSOdWSKXc
s³u¿bowej
– etatowych i nieetatowych obsad stanowisk
kierowania, realizowane w komendach Pañstwowej
=^\KŜc:YŜK\XOTpWSXSW_WQYNdVOUMcTXKWSX
w tygodniu
– stra¿aków pe³ni¹cych s³u¿bê w codziennym rozk³adzie czasu s³u¿by oraz pracowników
cywilnych – minimum 2 godz. lekcyjne (90 min)
tygodniowo.
DKTýMSKA0WKTéXKMOV_WSXZ\dcQY^YaKXSO
do wykonywania zadañ s³u¿bowych w ramach
doskonalenia zawodowego, w tym doskonalenia
cech psychomotorycznych, przygotowania do pracy
w warunkach zmuszaj¹cych do maksymalnego wysi³ku fizycznego, a tak¿e rozwijania wszechstronnej
]Z\KaXYļMS PSdcMdXOT TKUY MdcXXSUK Z\YPSVKU^cUS
dN\YaY^XOT <OKVSdYaKXO ]é a WSK\ý WYŜVSaYļMS$
w sali sportowej wyposa¿onej w niezbêdny sprzêt
i urz¹dzenia sportowe, na boiskach, bie¿niach,
w terenie (np. lasy, parki), na poligonach itp. oraz
w innych obiektach, umo¿liwiaj¹cych wykonanie
za³o¿onych celów.
W praktyce stra¿acy realizuj¹ wiêcej godzin
treningu, ni¿ przewiduj¹ wy¿ej wymienione
ac^cMdXO Ļ\ONXSY a U\KT_ ]^\KŜKMc ^\OX_Té 
QYNd^cQYNXSYaY8KTaSýMOT^YQYNd^cNdSOħ
w przypadku 7,3% odpowiadaj¹cych, a najkrótszy
czas treningu w wymiarze 2 godz./tydzieñ prowadzi
25% respondentów.

AcZY]KŜOXSO ]KV a Z\dc\déNc NY ëaSMdOħ
jest bardzo zró¿nicowane w jednostkach wojewódzkich i powiatowych PSP w poszczególnych
rejonach kraju. Na rys. 1. przedstawiono zestawienie
przyrz¹dów, bêd¹cych najczêstszym wyposa¿eniem
]KVNYëaSMdOħTOļVS^KUSO]éNYNc]ZYdcMTS]^\KŜKU¸a
=^\KŜKMcXKTMdýļMSOTWKTédKZOaXSYXOZ\dc\déNc
NYëaSMdOħ]SĥYacMRa^cWK^VK]c]d^KXQSĥKaOMdUS
SRKX^VO.YëaSMdOħacNYVXYļMSYacMR]é^YQĥ¸aXSO
McUVYO\QYWO^\cLSOŜXSOS_\déNdOXSK^cZ_iaSYļVK\dn
a U^¸\O acZY]KŜYXO TO]^ aSýU]dYļë d YU 
TONXY]^OU :=: D Y^\dcWKXcMR KXUSO^ acXSUK ^OŜ
ŜO a YU  TONXY]^OU XSO WK ]KV NY ëaSMdOħ
w miejscu pe³nienia s³u¿by. W takich przypadkach
]^\KŜKMcWKTéMdý]^YWYŜVSaYļëUY\dc]^KXSKdZĥcwalni, sal gimnastycznych w szko³ach lub boisk
do gier zespo³owych.
<YNdKTëaSMdOħacUYXcaKXcMRZ\dOd]^\KŜKU¸a
TO]^dKVOŜXcYNNY]^ýZXcMRZ\dc\déN¸aDO]^KaSOXSO
XKTMdýļMSOT]^Y]YaKXcMRëaSMdOħZ\dON]^KaSK\c]
DOL\KXY^_ëaSMdOXSKacUYXcaKXOa4<1ZYXKN
po³owy respondentów.
D\c]acXSUKŜO]^\KŜKMcZYNMdK]^\OXSXQ¸a
XKTMdýļMSOT ]^Y]_Té ëaSMdOXSK ]SĥYaO ZYXSOaKŜ 
z nich s¹ wykonywane w ponad 60% jednostek.
=é^YëaSMdOXSKSdYVYaKXOXKWK]dcXKMRëaSMdOXSK
ze sztang¹ i obci¹¿eniem w³asnego cia³a. Równie¿
ëaSMdOXSK XK aYVXcMR MSýŜK\KMR ]é acUYXcaKXO
aZ\KaSOTONXY]^OU
=ZYļ\¸N ëaSMdOħ acNYVXYļMSYacMR ]^\KŜKMc
XKTMdýļMSOT dKTW_Té ]Sý LSOQKXSOW <YNdKT LSOQ¸a
jest bardzo ró¿ny, jako ¿e ankietowali wskazywali
zarówno biegi d³ugie, jak i krótkie, realizowane
zarówno w terenie, jak i na bie¿ni w pomieszczeniu.
AXSOU^¸\cMRTONXY]^UKMR]^\KŜKMcëaSMdéSX^O\aKĥc
biegowe. Bardzo popularne s¹ biegi po schodach,
co jest tak¿e jedn¹ z dyscyplin podczas zawodów
]^\KŜKMUSMR:YdY]^KĥO\YNdKTOëaSMdOħacNYVXYļMSYwych zale¿¹ od dostêpnego wyposa¿enia. Czasem
]^\KŜKMc]KWSPSXKX]_TéacZY]KŜOXSONYëaSMdOħ
W województwach, z których otrzymano szczegó³owe informacje z poszczególnych jednostek,
ëaSMdOXSKacNYVXYļMSYaOXSO]éacUYXcaKXOa#
do 20% jednostek.
:YN]^KaYaé PY\Wé UYX^\YVS ]Z\KaXYļMS ]^\KŜKU¸a ]é MY\YMdXO ^O]^c ]Z\KaXYļMSYaO .VK
niektórych stra¿aków równie¿ zawody sportowe
w ró¿nych konkurencjach sportowych lub typowe
zawody stra¿ackie s¹ sposobem porównania swoich
WYŜVSaYļMSdUYVOQKWSZYPKMR_KVOTO]^^YT_Ŝ^O]^
dodatkowy.
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<c]DO]^KaSOXSOļ\ONXSMRYMOXdYNMRcVOXSOW]^KXNK\NYacWd^O]^_]Z\KaXYļMSYaOQY
osi¹ganych przez stra¿aków (n=180) z ró¿nych województw w kraju
0SQ4_b^KZY]S^SYXYP^ROPS^XO]]^O]^o]K`O\KQO]MY\O]aS^RK]^KXNK\NNO`SK^SYXKMRSO`ON
LcPS\OPSQR^O\]X'"SX`K\SY_]`YS`YN]RSZ]SX:YVKXN

<c]DO]^KaSOXSOļ\ONXSMRYMOXdYNMRcVOXSOW]^KXNK\NYacWd^O]^_acNYVXYļMSYaOQY
osi¹ganych przez stra¿aków (n=180) z ró¿nych województw w kraju
0SQ4_b^KZY]S^SYXYP^ROOXN_\KXMO^O]^o]K`O\KQO]MY\O]aS^RK]^KXNK\NNO`SK^SYX
KMRSO`ONLcPS\OPSQR^O\]X'"SX`K\SY_]`YS`YN]RSZ]SX:YVKXN

>KLOVKĻ\ONXSOYMOXcd^O]^_]Z\KaXYļMSYaOQYY]SéQKXOZ\dOd]^\KŜKU¸aa\¸ŜXcMR
Q\_ZKMRaSOUYacMRZYNKXYaK\^Yļëļ\ONXSé=.
Table 1. Average grades in the fitness test achieved by firefighters in various age groups
(moderate score value ± SD is presented)

>KLOVKĻ\ONXSOYMOXcd^O]^_acNYVXYļMSYaOQYY]SéQKXOZ\dOd]^\KŜKU¸aa\¸ŜXcMR
Q\_ZKMRaSOUYacMRZYNKXYaK\^Yļëļ\ONXSé=.
Table 2. Average grades in the endurance test achieved by firefighters in various age
groups (moderate score value ± SD is presented)

1\_ZKaSOUYaK
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+XKVSdKacXSU¸aLKNKħaĥK]XcMR
XK^OWK^^O]^¸a]Z\KaXYļMSYacMR
SacNYVXYļMSYacMR
AMOV_YU\OļVOXSK]U_^OMdXYļMSYLOMXSOZ\YaKNdYnych treningów stra¿ackich zebrano wycinkowe wyniki
YMOX]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT]^\KŜKU¸adY]^K^XSMRVK^
.YacL\KXcMRaYTOa¸NdUSMRUYWOXN:=:da\¸MYXY
]SýdZ\YļLéYdO]^KaSOXSOacXSU¸a^O]^¸aNYaYVXSO
wybranych osób w wieku 25-55 lat. Otrzymano odpowiedzi z 9 jednostek, co stanowi 90% respondentów.
Prezentowane dane dotycz¹ ogó³em 180 osób.
Ļ\ONXSO YMOXc d dKdXKMdYXcW YNMRcVOXSOW
]^KXNK\NYacWNY^cMdéMO^O]^_]Z\KaXYļMSYaOQY
S acNYVXYļMSYaOQY Z\dON]^KaSYXY YNZYaSONXSY
XK\c]S
Jak wynika z przedstawionych zestawieñ, ankie^YaKXSNY]^KaKVSļ\ONXSOYMOXcadKU\O]SO
^O]^_ ]Z\KaXYļMSYac S  ^O]^ acNYVXYļMSYacKaSýMSMRacXSUSLcĥc\OVK^caXSOac]YUSO
W celu umo¿liwienia dok³adniejszej analizy zebranych ocen, w tabelach 1. i 2. przedstawiono wyXSUSNY^cMdéMOYNZYaSONXSY^O]^_]Z\KaXYļMSYaOQY
SacNYVXYļMSYaOQYaZYNdSKVOXKQ\_ZcaSOUYaO
Jak wynika z tabeli 1., w ka¿dej grupie wiekowej
]^\KŜKU¸a ļ\ONXS ZYdSYW Y]SéQKXcMR acXSU¸a
^O]^_]Z\KaXYļMSYaOQYdWSOXSĥ]SýXSOaSOVOaMSéQ_
ostatnich 5 lat.

Analiza wariancji
:YNYLXSOacXSUS^O]^_acNYVXYļMSYaOQYKXKlizowane pod k¹tem grup wiekowych stra¿aków,
wskazuj¹, ¿e w ka¿dej z nich wyniki s¹ porównywalne w ci¹gu 5 lat prowadzonej analizy (tabela
 DKYL]O\aYaKë WYŜXK XK^YWSK]^ ^OXNOXMTý
NY dWXSOT]dKXSK ]Sý Y]SéQKXcMR ļ\ONXSMR YMOX
wraz z wiekiem respondentów i to w ka¿dym roku
prowadzonej analizy. Najwiêksz¹ ró¿nicê mo¿na zaYL]O\aYaKëWSýNdcXKTWĥYN]déSXKT]^K\]déQ\_Zé
Widoczne ró¿nice w wynikach obu testów
nie by³y istotne statystycznie (analiza wariancji).
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AK\^Y^KUŜOXKNWSOXSëŜOYNUaSO^XSK"\YU_
YLYaSéd_Té T_Ŝ XYaO ^O]^c NY YMOXc ]Z\KaXYļMS
fizycznej stra¿aków, ale jeszcze nie by³y stosowane
aZ\KU^cMOEG

:YN]_WYaKXSO
Praca stra¿aków czêsto jest zwi¹zana z du¿ym
wysi³kiem fizycznym, zagro¿eniami m.in. ekspozycj¹
na wysok¹ lub nisk¹ temperaturê otoczenia, a tak¿e
ró¿nymi urazami cia³a. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa w trudnych warunkach pracy niezbêdne jest,
aby stra¿ak mia³ bardzo dobry stan zdrowia i wysok¹
acNYVXYļëPSdcMdXéA\KWKMRNY]UYXKVOXSKdKaYNYaOQY]^\KŜKMcZYaSXXS_MdO]^XSMdcëadKTýMSKMR
przygotowania fizycznego w wymiarze minimum
2 godz. tygodniowo. Wytyczne te s¹ realizowane
nawet w wiêkszym wymiarze czasowym, ale zarówno
acZY]KŜOXSOZYWSO]dMdOħNYëaSMdOħTKUS\YNdKT
acUYXcaKXcMRëaSMdOħ]éLK\NdYd\¸ŜXSMYaKXO
aZY]dMdOQ¸VXcMRTONXY]^UKMR\K^YaXSMdYQKļXSMdcMR7YŜVSaYļMS_^\dcWKXSK]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT
nie s¹ wiêc dla wszystkich ankietowanych jednakowe
i w du¿ej mierze zale¿¹ od determinacji ka¿dego z nich.
4ONXYMdOļXSOYL]O\a_TO]SýdWXSOT]dKXSOacNYVXYļMSPSzycznej stra¿aków, szczególnie w najstarszej ich grupie.
A-39::3,\OKVSdYaKXOTO]^ dKNKXSO U^¸\OQY
celem jest opracowanie treningów dla stra¿aków
_adQVýNXSKTéMcMR dWSKXc acNYVXYļMS PSdcMdXOT
zachodz¹ce z wiekiem. Publikacja na temat skuteczXYļMS^cMR^\OXSXQ¸a_UKŜO]SýaTONXcWdUYVOTXcMR
wydañ „Bezpieczeñstwa Pracy”.

,3,6391<+03+
EGAOTWKX 7 :\dcLcV]US 5 Identyfikacja zagro¿eñ
na stanowiskach pracy stra¿aków zawodowych.iDO]dc^c
8K_UYaO:YVS^OMRXSUS:YdXKħ]USOTn#$ #"
EG9VOU]c48K\KŜOXSOdKaYNYaOZ\KMYaXSU¸a]^\KŜc
ZYŜK\XOTp\cdcUYdKL_\dOħZ]cMRYPSdcMdXcMR. „Promotor”
$!
EG5K\^cMRK\KU^O\c]^cUSdKQ\YŜOħdKaYNYacMR.Y]^ýZXO
XK]^\YXSOSX^O\XO^YaOT-39::3,https://www.ciop.pl/

EG5Y\OXUSOaSMd38K\KŜOXSOdKaYNYaOP_XUMTYXK\S_
szy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej :Kħ]^aYaK 3X]ZOUMTK
=KXS^K\XK7=AS+,SKĥc]^YU
EG7K\]dKĥOU+>YVO\KXMTKZ\KMcaQY\éMcWļ\YNYaS]U_
w aspekcie wieku czĥYaSOUKi2SQSOXK:\KMcn##"$
E G7K\]dKĥOU+=WYVKXNO\4=Yĥ^cħ]US5=YLYVOa]US+
Physiological strain of aluminized protective clothing at
\O]^SXcY_XQWSNNVOKQONKXNYVNO\WOXm3X^O\XK^SYXKV
4Y_\XKVYP3XN_]^\SKV/\QYXYWSM]n###$#
E!G,_]US\U/<2YNQ]YX46+QOKXNKO\YLSMZYaO\$^RO
rate of change in men and women. “Federation Proc.”
#"! $""#
E"G<ROK7<+V`K\,+1\Kc<Physical fitness and job
performance of firefighters. ”Journal of Strength and
-YXNS^SYXSXQ<O]OK\MRn"$"
E#G -KVQKXY 1 Physical Fitness in the Fire Service. “Fire
/XQSXOO\SXQn
EG <YdZY\déNdOXSO 7SXS]^\K =Z\KaAOaXý^\dXcMR
S+NWSXS]^\KMTS d NXSK  WKTK  \ a ]Z\KaSO dKNKħ
z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i spo]YL_SMRPSXKX]YaKXSK.d?d\8\"ZYd!
EG <YdZY\déNdOXSO 7SXS]^\K =Z\KaAOaXý^\dXcMR
S+NWSXS]^\KMTSdNXSK!ZKŚNdSO\XSUK\a]Z\KaSO
dKU\O]_^\cL_SMdý]^Y^VSaYļMSZ\dOZ\YaKNdKXSKYU\O]Ywych profilaktycznych badañ lekarskich oraz okresowej
YMOXc]Z\KaXYļMSPSdcMdXOT]^\KŜKUK:Kħ]^aYaOT=^\KŜc
:YŜK\XOT.d?d\8\ ZYd#dOdWa\
EG <YdZY\déNdOXSO 7SXS]^\K =Z\KaAOaXý^\dXcMR
S+NWSXS]^\KMTSdNXSKUaSO^XSK"\a]Z\KaSOdKU\O]_ ^\cL_ S Mdý]^Y^VSaYļMS Z\dOZ\YaKNdKXSK YU\O]YacMR
profilaktycznych badañ lekarskich oraz okresowej oceny
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