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Responsibilities of forests owners and managers in fire protection 

 

 

Streszczenie  

Artykuł związany jest z obowiązkami właścicieli i zarządców lasów wynikającymi z ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, a związanymi z przestrzeganiem zasad ochrony przeciwpożarowej na gruntach leśnych. 

 

Summary  

In the paper responsibilities of forests owners and managers have been discussed. This responsibilities are 

arising from the Act on fire protection, and are associated with the keeping of the fire protection on forest land. 
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 Ogólny obowiązek ochrony przeciwpożarowej gruntu leśnego stanowiącego 

samodzielnie kompleks leśny lub sąsiadujących ze sobą gruntów leśnych tworzących 

wspólnie kompleks leśny jako teren wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej: „Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające 

ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem 

pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.” W zapisie tym ogólny obowiązek ochrony 

terenu (gruntu leśnego) jako ograniczonej części powierzchni ziemi jest nie tylko przed 

zagrożeniem pożarowym, ale również przed innym miejscowym zagrożeniem, którym jest 

zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące 

pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub 
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środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania 

nadzwyczajnych środków. Skupmy się jednak na zagrożeniu pożarowym, które musi być na 

tyle realne, aby stwarzało stan niebezpieczeństwa wystąpienia na gruncie leśnym zdarzenia, 

którym jest pożar nie będący klęską żywiołową. Korzystającym z gruntu leśnego może być 

zarówno właściciel, zarządca lub użytkownik tego gruntu, jako osoba fizyczna, osoba prawna, 

organizacja lub instytucja w sensie konkretnego tytułu prawnego do tego gruntu, jak również 

osoba, która przypadkowo znalazła się na tym gruncie leśnym. Obowiązek podejmowania 

czynności zabezpieczających przed możliwością powstania pożaru ciąży na każdym 

faktycznie korzystającym z gruntu leśnego. Treść art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej stanowi, że „Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub 

terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.” 

Podstawa odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, o których mowa 

wyżej zawarta jest w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń, jak również 

w odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej.  

Z kolei treść art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada wyłącznie na 

właściciela szereg konkretnych wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenu 

(czytaj również gruntu leśnego). Pierwszym wymienionym obowiązkiem jest „przestrzegać 

przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych”. 

W przypadku gruntu leśnego sprowadza się to m. in. do niezwykle szerokich wymogów 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy urządzaniu takiego gruntu leśnego. Konkretne 

wymogi zawarte są m. in. w rozporządzeniu: 

a. Ministra  Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, 

a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955). 

b. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719),  

c. Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.). 
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W pkt 2 omawianego przepisu na właścicielu ciąży obowiązek wyposażenia gruntu 

leśnego w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Przez urządzenia 

przeciwpożarowe należy rozumieć urządzenia służące do zapobiegania powstaniu, 

wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: 

urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowo-dyspozycyjnego, obserwacyjnego, 

patrolowego, urządzenia związane z poborem wody ze źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych w lasach, urządzenia stanowiące wyposażenie baz sprzętu do gaszenia 

pożarów lasów i inne. 

Aby wymieniony w pkt 3 obowiązek „zapewnienia konserwacji oraz naprawy 

urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne 

funkcjonowanie” był spełniony, konserwację oraz naprawę ww. sprzętu powinny wykonać 

osoby upoważnione i przygotowane do przeprowadzania takich czynności.  Zgodnie z treścią 

art. 30 ustawy o ochronie przeciwpożarowej „właściciel, zarządca lub użytkownik terenu 

(gruntu leśnego) ponosi w pełni koszty nabycia i utrzymania, w stanie zapewniającym 

sprawność, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń 

sygnalizacyjno-alarmowych i innych urządzeń oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej, do 

których posiadania zobowiązują go przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3, a także 

koszty wykonania obowiązku określonego w art. 5”. W szczególności chodzi tu o treść 

rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), jako nawiązanie do treści art. 13 ust. 1. 

„Zapewnienie osobom przebywającym w kompleksie leśnym, bezpieczeństwa 

i możliwości ewakuacji” jest kolejną powinnością właściciela. Taki stan bezpieczeństwa jest 

wymagany w razie wystąpienia na gruncie leśnym zagrożenia pożarowego lub pożaru. 

Zapobieżenie zagrożeniu dla osób przebywających na gruncie leśnym uzyskiwane jest przez 

zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej gruntowi leśnemu, jak również 

poprzez tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę 

ludziom, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki powstania 

pożaru na tym gruncie. Jednym z elementów zapewnienia osobom przebywającym na gruncie 

leśnym bezpieczeństwa jest stosowanie m. in. następujących zakazów: 

a. w odległości mniejszej niż 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej, 

z wyjątkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej, pozostawianie w szczególności 

gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych jest 
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zabronione, 

b. w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak 

również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie 

czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: 

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub 

zarządcę lasu (nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz 

wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu 

z właścicielem lub zarządcą lasu), 

- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc 

wyznaczonych do pobytu ludzi, 

- przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować od lasów i terenów 

zalesionych co najmniej 100 m. 

 

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów obniża bezpieczeństwo na gruncie leśnym, 

a odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest właściciel, zarządca lub użytkownik gruntu 

leśnego albo osoba, która przypadkowo znalazła się na tym gruncie leśnym lub w jego 

sąsiedztwie. „Zapewnienie osobom przebywającym na terenie (gruncie leśnym) możliwości 

ewakuacji” na wypadek powstania pożaru jest przygotowaniem wymagającym dużej 

sprawności organizacyjnej i technicznej. W takiej sytuacji należy zawsze zakładać, że na 

gruncie leśnym mogą przebywać ludzie i należy wskazać im drogi ewakuacji. Drogami 

ewakuacji na gruncie leśnym będą wszystkie drogi leśne i drogi publiczne, a w szczególności 

oznakowane dojazdy pożarowe przebiegające przez grunt leśny. Na tablicach informacyjnych 

umieszczanych przy wjazdach do lasu i przy parkingach leśnych wśród kilku informacji 

pisanych i obrazkowych na nich zawartych powinien znaleźć się również wykaz telefonów 

alarmowych, skrócona instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lasu, 

informacja o sygnałach dźwiękowych w dzień i sygnałach świetlnych w nocy podawanych 

przez ratownicze siły i środki naziemne oraz powietrzne informujące o pożarze lasu, jak 

również plan gruntu leśnego z zaznaczonymi drogami leśnymi, w tym dojazdami pożarowymi 

i drogami publicznymi przebiegającymi przez ten grunt pozwalającymi wydostać się na 

zewnątrz tego gruntu leśnego. 

Kolejną powinnością właściciela gruntu leśnego jest „przygotować teren (grunt leśny) 

do prowadzenia akcji ratowniczej”, czyli każdych zorganizowanych czynności wchodzących 

w skład akcji ratowniczej, podjętych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
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a także likwidacji źródeł powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia. Przygotowanie gruntu leśnego do prowadzenia akcji ratowniczej polega m. in. na 

zapewnieniu dojazdów pożarowych o wymaganych parametrach technicznych i ich 

oznakowaniu, źródeł wody do celów przeciwpożarowych w lasach oraz występujących przy 

tych źródłach wody przeciwpożarowych stanowisk czerpania wody i ich oznakowaniu, 

wyposażeniu baz sprzętu do gaszenia pożarów lasu zgodnie z wymogami prawnymi w tym 

względzie itp. 

„Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi” to kolejny obowiązek 

właściciela gruntu leśnego. Ten zapis dotyczy właścicieli zatrudniających pracowników, 

którzy wykonują prace na gruncie leśnym. Wszystkim pracownikom powinna zostać 

przekazana podstawowa wiedza w zakresie przepisów związanych z ochroną 

przeciwpożarową lasów w ramach szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Ostatnim obowiązkiem właściciela gruntu leśnego w myśl art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej jest „ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia”. Ustalenie „sposobów …” to 

nic innego jak opracowanie dokumentu praktycznie użytecznego zawierającego 

w szczególności rozdziały poświęcone charakterystyce leśnej i pożarowej gruntu leśnego, 

precyzyjnym procedurom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego w zakresie właściwego 

postępowania (zadania i obowiązki) w sytuacji powstania pożaru na gruncie leśnym 

wszystkich pracowników zatrudnionych przez właściciela lub zarządcę do prac na gruncie 

leśnym w różnym zakresie, planom gruntu leśnego z uwzględnieniem graficznych danych 

dotyczących w szczególności powierzchni gruntu leśnego, rodzaju pokrywy gleby 

i drzewostanu, obciążenia ogniowego biomasą, kategorii zagrożenia pożarowego, dojazdów 

pożarowych i pozostałych dróg przebiegających przez grunt leśny, miejsc usytuowania baz 

sprzętu do gaszenia pożarów lasów, najbliższej tzw. „leśnej bazy lotniczej” i jednostek 

ochrony przeciwpożarowej, przeciwpożarowych stanowisk czerpania wody przy źródłach 

wody do celów przeciwpożarowych. Zachowanie pracowników w chwili wystąpienia pożaru 

na gruncie leśnym to nic innego jak określenie ich powinności w tego typu zdarzeniu. Należy 

ustalić kto daną powinność związaną z bezpieczeństwem podczas powstania pożaru na 

gruncie leśnym i w jaki sposób powinien zrealizować stosując wielowariantowość 

podyktowaną zmiennością sytuacji. Swoje zadania w „sposobach …” powinni mieć określeni 

wszyscy pracownicy, np. nadleśnictwa czy parku narodowego. Dla wytypowanych osób 

zaangażowanych w działania związane z powstaniem pożaru lasu powinny być sporządzone 

wyciągi z niektórymi zasadami postępowania określonymi w „sposobach …” w postaci tzw. 
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„ściąg”. Jednym z zadań jest powiadomienie podmiotów ratowniczych o powstaniu pożaru, 

czyli ustalenie sposobu powiadomienia o pożarze, gdyż zgodnie z treścią art. 9 ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej każdy, „kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne 

miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się 

w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony 

przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”. Innym zadaniem podczas powstania 

pożaru na gruncie leśnym jest podjęcie działań niewymagających specjalistycznych 

umiejętności i sprzętu, zmierzających do zminimalizowania skutków powstałego pożaru. 

W tym zadaniu również należy ustalić sposoby postępowania osób wykonujących określone 

czynności przy pomocy dostępnych środków, itd. Każdy pracownik związany swoimi 

zadaniami z gruntem leśnym powinien znać zasady postępowania po wykryciu pożaru. 

Ważnym jest również to, aby zawarte w „sposobach …” ustalenia były sprawdzane w sposób 

praktyczny w postaci próbnych alarmów o powstaniu pożaru co najmniej raz w roku. Dobrze 

jest przygotować ćwiczenia symulujące pożar lasu, podczas których ćwiczą pracownicy 

nadleśnictwa czy parku narodowego oraz zastępy gaśnicze jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. Dobrze przygotowane i przeprowadzone ćwiczenia powinny stać się 

dobrym zwyczajem, który winien stanowić normę, gdyż mogą one przynieść bardzo 

wymierny efekt. Nagranie ćwiczeń, a następnie ich odtworzenie na szkoleniu z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej pozwala wyciągnąć wiele wniosków i nieprawidłowości 

w przebiegu ćwiczeń, które nie powinny się powtórzyć na kolejnych ćwiczeniach tego typu 

lub podczas rzeczywistego pożaru lasu. 

 

Podsumowanie 

Treść niniejszego artykułu zawiera szereg ogólnych technicznych (praktycznych) 

propozycji realizacji wymagań wynikających z postanowień aktów prawnych związanych 

z ochroną przeciwpożarową lasów. 
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