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Omó wie nie

Ar ty ku³ jest prób¹ ana li zy pro ble ma ty ki pra wnej po ¿a ru, do ko na nej pod k¹tem
obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych, na uki pra wa i orze cz ni c twa. W ma te ria le
szcze gó l ny na cisk po³o¿o no na roz ró ¿ nie nie po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar”. Omó wio no
pod sta wo we za gad nie nia zwi¹zane z pro ble ma tyk¹ odpo wie dzial no œci za
po wo do wa nie po ¿a ru lub nie ostro ¿ ne go ob cho dze nia siê z og niem. Sze rzej
wspo mnia no o aspe ktach prawno- ka r nych wa run kuj¹cych odpo wie dzia l noœæ na
grun cie pra wa ka r ne go.
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Sum ma ry

The ar ticle tries to anal yse the le gal pro blem of fire, con sid ering the le gal acts
in for ce, scien ce of law as well as the ju risdict ion. The spe cial at tent ion was paid to
the no tion of ‘blaz e’ and ‘fir e’. The ar ticle di scuss es the ba sic pro blems con nect ed
with the pro blem of re spons ibi lity for cau sing the fire and the ca rel ess han dling
the fire. The pa per bro adly pre sents the le gal and pe nal aspects which de term ine
re spons ibi lity on the cri min al law ba sis.
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Wstêp

Pro ble ma ty ka po wsta wa nia po ¿a ru oraz jego przy czyn do ty czy bar dzo wa ¿ -
nych za gad nieñ z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, a na grun cie obo -
wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych nie jest do ko ñ ca ja s na i bu dzi li cz ne w¹tpli wo -
œci in ter pre tacy jne. Dla te go ni nie j szy ar ty ku³ sta no wi pró bê ana li zy pra wnej
oma wia ne go za gad nie nia pod k¹tem obo wi¹zuj¹cych prze pi sów, pra wa i orze cz -
ni c twa. Jego ce lem jest przy bli ¿e nie isto ty po ¿a ru oraz zna cze nia obo wi¹zuj¹cych 
re gu la cji pra wnych do tycz¹cych pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Pu b -
li ka cja ma za za da nie przy czy niæ siê do le p sze go po zna nia oma wia ne go za gad nie -
nia. Isto t nym Ÿród³em w niej wy ko rzy sta nym jest orze cz ni c two s¹dowe, któ re
do sta r cza wie lu – nie kie dy przy krych – przyk³adów z ¿y cia co dzien ne go. Za zna -
czyæ na le ¿y, ¿e wsze l kie roz wa ¿a nia pro wa dzo ne s¹ przy u¿y ciu metody
dogmatyczno-prawnej i teore tyczno -pra w nej. 

Z po wy ¿ej za kre œlo ne go celu wy ni ka ko nie cz noœæ w³aœci we go i jed noz nacz ne -
go od ró ¿ nie nia po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar”. Ma to bo wiem ogro m ne zna cze nie przy
pra wid³owej in ter pre ta cji prze pi sów pra wnych. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e ogieñ nie
jest po jê ciem abs tra kcy j nym. Obok po wie trza, wody i zie mi jest jed nym z pod sta -
wo wych ele men tów przy ro dy. Wyko rzy sty wa nie go w ¿y ciu co dzien nym na da je
mu przy miot po¿y te cz no œci. Nie mniej jed nak ow¹ po ¿y te cz noœæ og nia nie roze r -
wa l nie na le ¿y ³¹czyæ z roz wag¹ oraz pe³n¹ kon trol¹. Ogieñ po zba wio ny kon tro li
mo¿e spo wo do waæ ogro m ne stra ty, a zja wi sko to bêdzie nosi³o nazwê po¿aru. 

Li cz ne trud no œci po ja wiaj¹ siê rów nie¿ przy de fi nio wa niu po jê cia „po ¿ar”.
Przy czy ny ta kie go sta nu rze czy na le ¿y szu kaæ nie ty l ko w zawi³oœci obo -
wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wnych, ale ta k ¿e lu dz kiej men ta l no œci. Dla prze ciê t -
ne go cz³owie ka po ¿ar za wsze bê dzie sy no ni mem og nia. Ta kie ro zu mo wa nie bê -
dzie mia³o ra cjê bytu, do pó ki nie po ja wi siê pro blem pra w ny – odpo wie dzia l noœæ
ka r na za za cho wa nia, sku t kiem któ rych jest zaistnienie po¿aru. 

1. Odró¿nienie ognia i po¿aru

W li te ra tu rze przed mio tu wy stê puj¹ ró ¿ ne de fi ni cje po ¿a ru. Roz bie ¿ no œci in -
ter pre tacy jne mo ¿ na zaob se r wo waæ ju¿ na sa mej li nii wyj œcio wej pro ble ma ty ki
de fi ni cji po ¿a ru. Co wiê cej, nie któ re de fi ni cje za cie raj¹ gra ni ce miê dzy og niem,
a po ¿a rem. Z tych w³aœ nie wzglê dów au tor po ku si³ siê o pró bê ana li zy tego za gad -
nie nia pod k¹tem prze pi sów pra wa ka r ne go oraz w opa r ciu o do œwia d cze nie za -
wo do we w pra cy stra ¿a ka. Rzecz zro zu mia³a, ¿e ni nie j sze opra co wa nie jest je dy -
nie czê œci¹ z³o¿o nej problematyki prawnej po¿arów. 

Od bie gaj¹c nie co od kwe stii œci œle teo re ty cz nych, wa r to za zna czyæ, ¿e szy b ko
roz wi jaj¹ca siê te ch ni ka nie sie za sob¹ miê dzy in ny mi nie po¿¹dane zja wi ska ubo -
cz ne. Wœród nich wy stê puj¹ zda rze nia, któ rych bez po œred ni mi spra w ca mi s¹ lu -
dzie. W za le ¿ no œci od kon kre t ne go sta nu fa kty cz ne go dane za cho wa nie cz³owie -
ka bê dzie wy cze r py wa³o zna mio na wy kro cze nia lub prze stê p stwa. Te m po zmian
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cywi liza cy j nych, a ta k ¿e ko nie cz noœæ za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
wy mu sza nie ja ko po trze bê ci¹g³ego do sto sowy wa nia prze pi sów pra wnych do re a -
liów ¿y cia co dzien ne go. Wp³ywa to rów nie¿ na zwiê ksze nie za kre su obo wi¹zków
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej1. Ana li zuj¹c zmia ny prze pi sów pra wnych z za kre su
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej2, mo ¿ na za uwa ¿yæ ten den cjê do sto p nio we go roz sze -
rza nia katalogu zachowañ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu po¿arowemu.

Nie bê dzie ni czym wy szu ka nym stwier dze nie, ¿e prze pi sy pra w ne s¹ doœæ
zawi³e i trud ne do in ter pre ta cji. Ponad to ist nie nie li cz nych roz porz¹dzeñ – za -
wie raj¹cych za sa dy bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go – nie mog¹ w zupe³no œci za pe w -
niæ na le ¿y tej re a li za cji okre œlo nych za sad po stê po wa nia oraz za da wa laj¹cego po -
zio mu ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej. Co wiê cej, wsze l kie ko men ta rze do prze pi sów
pra wnych z za kre su bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go opra co wy wa ne s¹ przez au to rów 
patrz¹cych na sy tu a cjê z pun ktu wi dze nia pra wa. St¹d te¿, wa ¿ ne jest, aby pod sta -
wy pra w ne zo sta³y skon fron to wa ne z re a lia mi. Zaœ prze pi sy pra w ne nie bu dzi³y
w¹tpli wo œci i nie ro dzi³y zbêd nych do mys³ów. Ma to du¿e zna cze nie w pra kty ce.
Zakwa lifi ko wa nie kon kre t ne go dzia³ania cz³owie ka z u¿y ciem og nia jako wy kro -
cze nia lub prze stê p stwa mo¿e po wo do waæ li cz ne pro ble my. Gwa rancj¹ pra -
wid³owe go za sto so wa nia pra wa jest w³aœci we ro zu mie nie prze pi sów re gu luj¹cych 
oma wian¹ ma te riê. Za tem bli ¿ sze go wy ja œ nie nia wy ma gaj¹ prze pi sy ko de ksu wy -
kro czeñ oraz ko de ksu karnego odnosz¹ce siê bezpoœrednio do ochrony
przeciwpo¿arowej.

Pun ktem wyj œcia ni nie j szych roz wa ¿añ jest pra wid³owe zde fi nio wa nie po jê cia 
po ¿a ru3. Po mi mo po wszech no œci wy stê po wa nia po ¿a rów, sfo r mu³owa nie jed noz -
na cz nej de fi ni cji nie jest ³atwe. Œwia d czy o tym bo ga te orze cz ni c two s¹dowe oraz
li cz ne pró by zde fi nio wa nia po jê cia po dej mo wa ne przez do ktry nê. Pogl¹dy
przed sta wi cie li do ktry ny ce chu je du¿a roz bie ¿ noœæ i li cz ne nie œcis³oœci4. Wo bec
tego ce lo we jest ogó l ne przed sta wie nie przegl¹du po szcze gó l nych de fi ni cji.
Przyk³ado wo J. Ma ka re wicz de fi niu je po ¿ar jako ogieñ szerz¹cy siê si³¹ ¿y -
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1  Art. 1 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1340
z póŸn. zm., zwa na da lej UoPSP.

2  Art. 1 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej wska zu je cele i za da nia ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej(Dz.U. 2009 r. nr 178, poz. 1380 z póŸn. zm.). W za kres przed mio to wy ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej wchodz¹ wszy stkie prze wi dzia ne przez pra wo dzia³ania maj¹ce na celu ochro nê pod sta -
wo wych wa r to œci tj. ¿y cie i zdro wie lu dz kie, mie nie i œro do wi sko przed dzia³aniem po ¿a ru, klê ski ¿y -
wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia (B. Ku rzê pa, Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie
prze ciwpo ¿a ro wej. Ko men tarz, To ruñ 2013, s. 49).

3  S³owo „po ¿ar” po cho dzi od wy ra zu „po ¿e ga” oz na czaj¹cego wie l ki ogieñ po ¿e raj¹cy wszy stko
co nie mo¿e mu siê oprzeæ z uwa gi na swoj¹ na tu rê; pal¹cy, po ¿e raj¹cy i niszcz¹cy (M.S. Lin de, S³ow nik 
jê zy ka pol skie go, MCMLI, t. IV, Lwów 1958, s. 439); Z cza sem wy raz „po ¿e ga” zo sta³ wy pie ra ny przez 
wy raz „po ¿o ga”. Stan taki za uwa ¿a l ny by³ ju¿ w XV w., acz ko l wiek na dal po pra w ne by³o u¿y wa nie
wy ra zu „po ¿e ga” (A. Brückner, S³ow nik ety molo gi cz ny jê zy ka pol skie go, Wa r sza wa 1957 s. 663.)
W. Do ro sze wski okre œla po ¿ar jako „ogieñ oga r niaj¹cy du¿a prze strzeñ, zaœ „po ¿o gê” jako wie l ki ogieñ
szerz¹cy siê, po ¿ar” (S³ow nik ety molo gi cz ny jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. IV,
Wa r sza wa 1964, s. 1336).

4  B. Sy git, Oce na pra w na czy nów spro wa dzaj¹cych po ¿ar, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2010, nr 1–2,
s. 291.



wio³ow¹, przy czym po ¿a ru nie uto ¿ sa mia z ka ¿ dym ro dza jem og nia5. Z ko lei
J. Pe i per okre œla po ¿ar jako „ogieñ o wiê kszej roz ci¹g³oœci, zdo l ny zni sz czyæ lu -
dz kie mie nie i na ra ziæ na nie bez pie czeñ stwo lu dz kie ¿y cie”6. M. Sie wie r ski de fi -
niu je po ¿ar jako „ogieñ o wie l kich roz mia rach, obe j muj¹cy z si³¹ ¿y wio³ow¹ mie -
nie ru cho me i nie ru cho me”7. Na to miast W. Ma ko wski stoi na sta no wi sku, ¿e
po ¿a rem jest „wznie ce nie og nia w ta kich wa run kach, kie dy za cho dzi mo ¿ li woœæ
roz pê ta nia jego si³y ¿y wio³owej i prze nie sie nia jej na inne przed mio ty”8. Wed³ug
B. Ho³ysta po ¿ar to „sa mo rzu t ne i nie kon tro lowa ne roz prze strze nia nie siê og nia,
po wo duj¹ce stra ty ma te ria l ne”9. Na uwa gê zas³ugu je rów nie¿ de fi ni cja Z. Grzy w -
cze wskie go, zgod nie z któr¹ po ¿ar to „pro ces pa le nia siê, po wstaj¹cy wbrew woli
cz³owie ka lub wy kra czaj¹cy poza za kre œlo ne mu gra ni ce”10. Z ko lei W. War ka³³o
przed sta wia po ¿ar jako „nisz czy cie l skie dzia³anie og nia, któ ry wy³ama³ siê
z wi¹¿¹cego go pa le ni ska i zna j duj¹c ³atwo pa l ny ma te ria³ lub pê dzo ny wia trem,
roz sze rza siê z ¿y wio³ow¹ dy na mik¹ – ze s³ugi cz³owie ka prze ista cza siê w gro Ÿ ny
¿y wio³”11. B. Gra czyk, opi suj¹c isto tê po ¿a ru, zwró ci³ uwa gê na ele ment si³y ¿y -
wio³owej og nia. Au tor de fi niu je po ¿ar jako ¿y wio³owe dzia³anie og nia, któ ry po -
sia da ni sz czy cielsk¹ si³ê bez wzglê du na Ÿród³o jego po wsta nia oraz wy ma ga za -
sto so wa nia spo³ecz nych œro d ków ochro ny12. Wska za nie po wy ¿szych de fi ni cji ma 
na celu pod kre œle nie wagi pro ble mu. Co wiê cej, nie s¹ one w pe³ni za da wa laj¹ce
oraz nie daj¹ wy sta r czaj¹cej od po wie dzi na te mat isto ty po ¿a rów. Pra wo da w stwo, 
któ re czê sto pos³ugu je siê po jê ciem po ¿a ru rów nie¿ nie de fi niu je tego zja wi ska13. 

Z uwa gi na to, ¿e doty ch cza so we roz wa ¿a nia i wy po wie dzi nie któ rych przed -
sta wi cie li do ktry ny wska zuj¹ na sze reg roz bie ¿ no œci, na le ¿y zwró ciæ uwa gê
– co ju¿ pod kre œlo no we wstê pie – na od rê b noœæ po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar”. Ma to
ogro m ne zna cze nie w przy pa d ku w³aœci wej in ter pre ta cji prze pi sów pra wnych.
Za rów no po ¿ar, jak i ogieñ s¹ po jê cia mi po wszech nie u¿y wa ny mi w mo wie po -
to cz nej. Nie mniej jed nak ró ¿ ne zna cze nie – wy da je siê s³usz nie – przy pi su je siê
ka ¿ de mu z nich. Po to cz nie po ¿ar to „ogieñ oga r niaj¹cy du¿¹ prze strzeñ”14.
Z ko lei ogieñ to „zja wi sko wy dzie la nia siê ciep³a i œwiat³a to wa rzysz¹ce pa le niu
siê cia³, post rze ga ne w po sta ci p³omie ni i ¿aru”15. Po rów nuj¹c po wy ¿sze de fi ni -
cje, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e ogieñ w prze ciw ie ñ stwie do po ¿a ru cha ra kte ryzu je siê

130 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

5  J. Ma ka re wicz: Ko deks ka r ny z ko men ta rzem, Lwów 1938, s. 500. 
6  L. Pe i per: Ko men tarz do ko de ksu ka r ne go, Kra ków 1936, s. 437.
7  M. Sie wie r ski: Ko deks ka r ny. Ko men tarz, Wa r sza wa 1958, s. 285.
8  W. Ma ko wski: Ko deks ka r ny. Ko men tarz, Wa r sza wa 1937, s. 612.
9  B. Ho³yst: Krymi nali sty cz na pro ble ma ty ka po ¿a rów, Wa r sza wa 1962, s. 7. 
10  Z. Grzy wa cze wski: Wa l ka z po ¿a ra mi na sta t kach, Gdañsk 1951, s. 114. 
11  W. War ka³³o: Wstêp do na uki ube z pie czeñ. Za rys wyk³adu, Wa r sza wa 1951, s. 17.
12  B. Gra czyk: Pra wo o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, Wa r sza wa 1956, s. 6. 
13  B. Sy git: Po jê cie „po ¿a ru” w no wo cze s nym pol skim usta wo da wstwie ka r nym. Ewo lu cja jego

wyk³adni i uwa gi de lege fe ren da, [w:] Re fo r ma pra wa ka r ne go: pro po zy cje i ko men ta rze. Ksiê ga
pami¹tko wa Prof. Bar ba ry Kunic kiej- Micha l skiej, pod red. J. Jaku bo wska -Ha ra, C. No wak, J. Sku pi ñ -
ski, Wa r sza wa 2008, s. 267.

14  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. VI, Wa r sza wa 1964, s. 1336.
15  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. M Szy m cza ka, t. II, Wa r sza wa 1992, s. 489.



sta ty cz no œci¹. Na to miast po ¿ar bê dzie mia³ cha ra kter dy na mi cz ny, nag³y
i gwa³to w ny16.

Ogó l nie rzecz uj muj¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e cen tra l nym za gad nie niem ochro -
ny prze ciwpo ¿a ro wej jest po jê cie po ¿a ru17. Po ¿ar za wsze ko ja rzy siê z og niem.
Jed nak – maj¹c na uwa dze po czy nio ne na wstê pie roz wa ¿a nia – b³êdem jest uto ¿ -
sa mia nie ze sob¹ tych po jêæ. Ce lem wpro wa dze nia kla ro w no œci wa r to odwo³aæ siê 
do orze cz ni c twa s¹do we go. Pocz¹tko wo ju dy ka tu ra sta³a na sta no wi sku, ¿e
przed mio to we po jê cia s¹ sy no ni ma mi18. Ta kie sta no wi sko zo sta³o skry ty ko wa ne
przez do ktry nê, w efe kcie cze go S¹d Naj wy ¿szy, wy da wa³oby siê s³usz nie, zmie -
ni³ swo je za pa try wa nie w tym przed mio cie. W wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go [7]
z 21 li sto pa da 1972 r. za war³ tezê, zgod nie z któr¹ „nie ka ¿ dy ogieñ mo¿e byæ uz -
na ny za po ¿ar, ale ty l ko taki ogieñ, któ ry sze rzy siê z si³¹ ¿y wio³ow¹. Przez „spo -
wo do wa nie po ¿a ru” na le ¿y wiêc ro zu mieæ spo wo do wa nie og nia o zna cz nych roz -
mia rach, w szcze gó l no œci zaœ og nia obe j muj¹cego z si³¹ ¿y wio³ow¹ mie nie
ru cho me lub nie ru cho me”19. Po do b ne sta no wi sko zaj¹³ S¹d Naj wy ¿szy w wy ro ku 
z 5 paŸ dzie r ni ka 1973 r.20

Do ty ch czas po czy nio ne roz wa ¿a nia pro wadz¹ ku kon klu zji, i¿ wy bór ade k wa -
t nej de fi ni cji oma wia nych po jêæ jest gwa rancj¹ w³aœci we go za sto so wa nia od po -
wied nich prze pi sów pra wnych re gu luj¹cych dan¹ ma te riê. Ponad to roz ró ¿ nie nie
po jêæ „ogieñ” i „po ¿ar” ma du¿e zna cze nie na grun cie odpo wie dzial no œci ka r nej.
Bo wiem su ro wsza odpo wie dzia l noœæ do ty czy spo wo do wa nia po ¿a ru ni¿ nie ostro -
¿ ne go pos³ugiwania siê ogniem.
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16  E. Szwe dek: Prze stê p stwo spro wa dze nia po ¿a ru (138 k.k.), Nowe Pra wo 1975, nr 5, s. 787.
17  Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e w usta wie o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej po do b nie jak rów nie¿ we wspo -

mnia nej usta wie o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej u¿y wa ne jest po jê cie po ¿a ru. Nie mniej jed nak w ko men -
ta rzu do usta wy o PSP au to r stwa K. Kwa pisz - Kry giel, ko men ta tor ka w ogó le nie do strzeg³a w¹tpli wo œci
zwi¹za nych z ró ¿ nym ro zu mie niem tego po jê cia (Zob. K. Kwa pisz - Kry giel, Ko man tarz. Usta wa o Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, Wa r sza wa 2014, s. 16–17).

18  Por. wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 63/71, OSNPG 1971, nr 10, poz. 177;
wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 10 kwie t nia 1972 r., I KR 4/72, Biu le tyn SN 1972, nr 7–8, poz. 139; wy rok
S¹du Naj wy ¿sze go z 3 maja 1972 r., II KR 336/71, Biu le tyn SN 1972, nr 7–8, poz. 138. Pocz¹tko wo
SN sta³ na sta no wi sku, ¿e spo wo do wa nie og nia, na wet w nie wie l kich roz mia rach w wa run kach za ist nie -
nia re a l nych mo ¿ li wo œci jego roz prze strze nie nia siê oraz za gro ¿e nia ¿y cia, zdro wia lub mie nia w zna cz -
nych roz mia rach bê dzie wy cze r py wa³o zna mio na prze stê p stwa okre œlo ne go w ko de ksie ka r nym oraz, ¿e 
po jê cia po ¿ar i ogieñ s¹ sy no ni ma mi. Ta kie sta no wi sko zo sta³o skry ty ko wa ne przez przed sta wi cie li na -
uki. Zob. Z. M³yna r czyk: Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA 
1972, nr 7–8, poz. 151, s. 364; K. Bu cha³a, Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 10 kwie t nia 1972 r.,
I KR 4/72, PiP 1972, nr 12, s. 181–182. 

19  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go (7) z 21 li sto pa da 1972 r., V KRN 374/72, OSNPG 1973, nr 6, poz. 67.
20  „Wy raz „po ¿ar” u¿y ty w art. 138 § 1 k.k. nie jest jed noz na cz ny ze s³owem „ogieñ”. Po ¿a rem

w ro zu mie niu art. 138 § 1 kk nie bê dzie ja ki ko l wiek ogieñ, lecz ty l ko ogieñ w zna cz nych roz mia rach,
roz prze strze niaj¹cy siê z si³¹ ¿y wio³ow¹. Do pie ro tego ro dza ju ogieñ – maj¹cy ce chy po wszech ne go
nie bez pie czeñ stwa dla ¿y cia lub zdro wia albo lu dzi albo mie nia w zna cz nych roz mia rach ze wzglê du na
gro Ÿ bê prze rzu ce nia siê na zna cz ne ob sza ry ³atwo pa l ne go oto cze nia – jest po ¿a rem w ro zu mie niu art.
138 § 1 kk. Jed nym z kry te riów oce ny czy wyst¹pi³ po ¿ar, a wiêc ogieñ o wie l kich roz mia rach, jest spo -
sób jego uga sze nia, po le gaj¹cy na ucze st ni c twie w akcji ra to w ni czej wie lu osób lub na u¿y ciu szcze gó l -
nych œro d ków”, Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 5 paŸ dzie r ni ka 1973 r., II KR 117/73, OSNG 1974, nr 3–4,
poz. 41.



2. Pro blemy z ro zum ieni em po ¿aru na grun cie ko deksu kar nego

Po wsta nie po ¿a ru naj czê œciej oce nia na siê przez pry z mat jego sku t ków – nie -
kie dy bar dzo ogro mnych, a od fun kcjo na riu szy po ¿ar ni c twa wy ma ga siê szy b kiej 
re a kcji i he ro i cz nych czy nów. Ta kie po dej œcie za cie ra bar dzo wa ¿ ny aspekt bez -
pie cze ñ stwa po ¿a ro we go – pre wen cjê. W wiê kszo œci przy pa d ków po ¿a ry s¹ ubo -
cz nym sku t kiem dzia³al no œci cz³owie ka. Okre œle nie przy czy ny po ¿a rów daje
pod sta wy do usta le nia odpo wie dzial no œci ka r nej spra w ców oraz odpo wie dzial no -
œci za po wsta³e stra ty, bêd¹ce kon se k wencj¹ owe go zda rze nia21. Nie mniej jed nak
sprze cz ne z pra wem s¹ rów nie¿ za cho wa nia, któ re wpra w dzie nie wywo³uj¹ bez -
po œred nie go po ¿a ru, ale z uwa gi na ich cha ra kter s¹ oba r czo ne du ¿ym ry zy kiem
jego za ist nie nia. Tym sa mym, po wo duj¹ po ten cja l ne za gro ¿e nia dla zdro wia lu -
dzi, zwierz¹t oraz mie nia. Pro ble ma ty ka nie ostro ¿ ne go ob cho dze nia siê z og niem 
to za gad nie nie, któ re mo ¿ na roz pa try waæ pod ró ¿ nym k¹tem. Rza d ko jed nak
oce nia siê je pod k¹tem pra wa ka r ne go. Mo¿e wy da waæ siê, ¿e taki stan rze czy wy -
ni ka z nie wie dzy albo nie za cho wa nia podstawowych regu³ ostro¿noœci z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej. 

W art. 163 § 1 pkt 1 ko de ksu ka r ne go zo sta³o okre œlo ne prze stê p stwo spro wa -
dze nia zda rze nia za gra ¿aj¹cego ¿y ciu lub zdro wiu wie lu osób albo mie niu w wie l -
kich roz mia rach maj¹cych po staæ po ¿a ru. Nie ste ty usta wo da w ca przy opi sie zna -
mion tego prze stê p stwa nie de fi niu je in te re suj¹cego nas po jê cia. Nie mniej
jed nak mo ¿ na je zde fi nio waæ na pod sta wie orze cz ni c twa i ko men ta rzy. W tym
mie j s cu wa r to zasy gna li zo waæ, ¿e po jê cie po ¿a ru by³o przed mio tem li cz nych in -
ter pre ta cji ju dy ka tu ry po wsta³ych na tle prze pi sów ko de ksu ka r ne go. Zgod nie ze
sta no wi skiem S¹du Naj wy ¿sze go, przez okre œle nie „po ¿ar” ro zu mieæ na le ¿y
ogieñ o wie l kim za siê gu, obe j muj¹cy z si³¹ ¿y wio³ow¹ mie nie ru cho me lub nie ru -
cho me i za gra ¿aj¹cy ¿y ciu lub zdro wiu lu dz kie mu albo mie niu w zna cz nych roz -
mia rach, przy czym za gro ¿e nie to nie mo¿e byæ od leg³e w cza sie, za le ¿ ne od
nast¹pie nia pe w nych wa run ków w przysz³oœci, lecz musi wy stê po waæ aktu a l nie.
Je ¿e li wa run ki te nie s¹ spe³nio ne z tego wzglê du, ¿e ogieñ nie osi¹gn¹³ je sz cze ta -
kiej si³y ¿y wio³owej, aby móg³ prze ro dziæ siê w po ¿ar, i zo sta³ w za ro d ku uga szo -
ny, to dzia³anie spra w cy, któ ry ów ogieñ roz nie ci³, mo¿e byæ za kwa lifi kowa ne
– w ra zie ist nie nia za mia ru z jego stro ny – je dy nie jako usi³owa nie spro wa dze nia
po ¿a ru, o któ rym mowa w art. 163 § 1 pkt 1 k.k., a nie jako do ko na nie tego prze -
stê p stwa”22. Jak s³usz nie wska zu je R.A. Ste fa ñ ski, po jê cie po ¿a ru nie jest to ¿ sa me
z og niem23. 

Cech¹ po ¿a ru s¹ wie l kie roz mia ry oraz powi¹zane z tym zda rze niem trud no œci 
jego opa no wa nia, sku t kuj¹ce mo ¿ li wo œci¹ nie kon trolo wane go roz prze strze nia -
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21  T. Sa wi cki: Prze stê p stwo spro wa dze nia po ¿a ru, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2005, nr 7–8, s. 231.
22  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 11 grud nia 1978 r., II KR 269/78, OSNKW 1979, nr 5, poz. 55. 
23  Zob. szerz. R.A. Ste fa ñ ski: Ko men tarz do art. 163 kk [w:] Ko deks ka r ny ko men tarz, pod red.

M. Fi la ra, Wa r sza wa 2012, s. 758. 



nia siê na s¹sia duj¹ce obie kty24. Za tem po ¿ar jest zda rze niem nag³ym, gwa³to w -
nym o du ¿ym za siê gu. W opa r ciu o po wy ¿sze stwier dze nia wznie ce nie na wet nie -
wie l kie go og nia w wa run kach umo ¿ li wiaj¹cych mu re a l ne roz prze strze nie nie siê
oraz za gro ¿e nie ¿y ciu i zdro wiu, a ta k ¿e mie niu o wie l kich roz mia rach25. Nie uga -
szo ny ogieñ po wsta³y w po wy ¿szych wa run kach bê dzie po ¿a rem, o ile bê dzie to
ogieñ o wie l kich roz mia rach, oga r niaj¹cy przed mio ty w tak du ¿ym roz mia rze, ¿e
opa no wa nie go wy ma ga zna cz nych wysi³ków26. Tak ro zu mia ny po ¿ar stwa rza
bez po œred nie nie bez pie czeñ stwo dla ¿y cia i zdro wia, a ta k ¿e mie nia27. Na le ¿y
przy tym pod kre œliæ, ¿e ogieñ o wie l kich roz mia rach bê dzie uto ¿ sa mia ny z po jê -
ciem po ¿a ru bez wzglê du na to, czy obe j mu je ki l ka obie któw czy te¿ je den z nich.
Jako obiekt na le ¿y ro zu mieæ bu do w lê, lasy, a ta k ¿e sk³ady ma te ria³ów. Wy zna cz -
ni kiem jest za ist nie nie sta nu za gro ¿e nia dla mie nia w wie l kich roz mia rach. Dru -
go rzêdn¹ rzecz¹ bê dzie za ist nie nie nie bez pie czeñ stwa prze rzu ce nia siê og nia na
inne obie kty lub przed mio ty. St¹d te¿, pod pa le nie po je dyn cze go bu dyn ku stwa -
rzaj¹ce za gro ¿e nie dla wie lu osób lub mie nia o wie l kich roz mia rach bê dzie wy -
cze r py wa³o zna mio na prze stê p stwa z art. 163 § 1 pkt 1 kk28. W tym mie j s cu zasy -
gna li zo waæ na le ¿y, ¿e ogieñ st³umio ny w za ro d ku nie bê dzie sta no wi³ po ¿a ru29. 

W art. 163 ko de ksu ka r ne go usta wo da w ca za war³ kla u zu lê wy ra ¿on¹ w sfo r mu -
³owa niu „zda rze nie, któ re za gra ¿a ¿y ciu lub zdro wiu wie lu osób albo w mie niu 
wie l kich roz mia rach”30. Ta kie sfo r mu³owa nie nie bez po wo du ro dzi li cz ne pro ble -
my in ter pre tacy jne. Naj bar dziej o¿y wio ne spo ry bu dzi okre œle nie „wie lu osób”.
Z uwa gi na to, ¿e usta wo da w ca nie wska za³ jed noz na cz nych i pre cy zy j nych me -
tod s³u¿¹cych okre œle niu krê gu pod mio tów wy cze r puj¹cych przed mio to we sfo r -
mu³owa nie, na le ¿y po mo c ni czo wy ko rzy staæ do ro bek do ktry ny oraz orze cz ni c -
twa. Ju dy ka tu ra naj czê œciej za kre œla de fi ni cjê ne ga tywn¹, wska zuj¹c w orze cze-
niach, ¿e zbyt szczup³y kr¹g osób nie bê dzie mia³ cha ra kte ru po wszech no œci za -
gro ¿e nia. Z ko lei do ktry na po dej mu je pro blem stwo rze nia de fi ni cji o bar dziej
uni wer sa l nym cha ra kte rze. Przy j mu je siê, ¿e gra ni ce po wszech no œci za gro ¿e nia
utrzy muj¹ siê na po zio mie sze œciu osób, któ rych do ty czy nie bez pie czeñ stwo,
przy czym nie musz¹ to byæ ofia ry31. Nie bra ku je jed nak zwo len ni ków sta no wi -
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24  R. Ha³as: Ko men tarz do art. 163 kk [w:] Ko deks ka r ny ko men tarz pod red. A. Grze œ ko wiak,
K. Wiak, Wa r sza wa 2012, s. 802. 

25  Na te mat mie nia o wie l kich roz mia rach zob. Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 6 ma r ca 1972 r. III Kr
1/72, OSNKW 1972, nr 7–8, poz. 138 z glos¹ E. Szwe dek, Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 6 ma r -
ca 1972 r., III KR 1/72, OSP 1973, nr 5, poz. 100.

26  Z. M³yna r czyk, Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA
1972, nr 7–8, s. 364–365.

27  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA 1972, nr 78, s. 364–365.
28  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 lu te go 1978 r., IV KR 18/78, OSNPG 1978, nr 7, poz. 80.
29  Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 14 grud nia 1976 r., III KR 316/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 20; Wy -

rok S¹du Naj wy ¿sze go z 28 ma r ca 1973 r., III KR 22/73, OSNPG 1973, nr 11, poz. 161.
30  Art. 163 usta wy z 6 cze r w ca 1997 r., Dz. U 1997, nr 88, poz. 553 z póŸn. zm., zwa na da lej kk.
31  G. Bo g dan: Ko men tarz do art. 163 KK [w:] Ko deks ka r ny. Czêœæ szcze gó l na. Ko men tarz Lex,

pod red. A. Zoll, t. II, Wa r sza wa 2013, s. 441–442; por. uza sad nie nie wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go
z 20 cze r w ca 1972 r. V KRN 209/72, OSNKW 1972, nr 10, poz. 158.



ska, zgod nie z któ rym po jê cia „wie lu” oraz „ki l ku” osób tra kto wa ne s¹ jako
zupe³nie roz³¹czne, nie bêd¹ce sy no ni ma mi okre œle nia. W œwie t le tych roz wa ¿añ
ro dzi siê py ta nie, jaka li cz ba osób mie œci siê w u¿y tym w ko de ksie sfo r mu ³owa -
niu „wie lu osób”. W li te ra tu rze mo ¿ na do szu kaæ siê ró ¿ nych sta no wisk. Przy k³a -
do wo K. Bu cha³a uwa ¿a, ¿e „za gro ¿e nie ki l ku osób uza sad nia nia na zwa nie nie -
bez pie czeñ stwa po wszech nym, zaœ nie bez pie czeñ stwo dla dwóch osób jest je sz cze
nie bez pie czeñ stwem indy widu a l nym. Ju¿ jed nak nie bez pie czeñ stwo dla trzech
osób mo¿e byæ za li czo ne za rów no do pie r wszej, jak i do dru giej ka te go rii”32. 

Oso b no na le ¿y wspo mnieæ o nie bez pie czeñ stwach po wszech nych, do któ rych
rów nie¿ na le ¿y spo wo do wa nie po ¿a ru. Leo Ho ch berg w glo sie do wy ro ku S¹du
Naj wy ¿sze go – Izba Ka r na z 24 kwie t nia 1963 r. pod kre œli³, ¿e nie bez pie czeñ stwo 
po wszech ne po ja wia siê rów nie¿ wte dy, gdy spra w ca wy zwa la ta kie si³y stwa -
rzaj¹ce za gro ¿e nie dla ¿y cia b¹dŸ zdro wia wiê kszej nie okre œlo nej li cz by lu dzi,
a ta k ¿e mie nia w zna cz nych roz mia rach. Cech¹ cha ra kte ry styczn¹ na ogó³ bê dzie
fakt, ¿e opa no wa nie wy zwo lo nych przez spra w cê si³ przy ro dy nie mo ¿ na sa mo -
dzie l nie opa no waæ. Z sa me go okre œle nia po wszech no œci wy ni ka jed noz na cz nie,
¿e w ¿ad nym wy pa d ku za gro ¿e nia nie bê dzie do ty czy³o po szcze gó l nych jed no -
stek33.

Wra caj¹c do me ri tum, na le ¿y wska zaæ, ¿e ju dy ka tu ra pod kre œla cha ra kter
ocen ny zna mie nia wie lo œci osób. Ze wzglê du na to, na le ¿y je oce niaæ w opa r ciu
o stan fa kty cz ny kon kre t ne go przy pa d ku. Okre œle nie to jest na tyle orien ta cy j ne,
¿e wska za nie kon kre t nej li cz by osób jest na der utru d nio ne. Li te ra tu ra przed mio -
tu oraz ju dy ka tu ra jako doln¹ gra ni cê wie lo œci osób przy j muj¹ sto so w nie do oko -
li cz no œci kon kre t ne go przy pa d ku, li cz bê od sze œciu do dzie siê ciu osób. W wy ro -
ku S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 2 lu te go 2004 r. s¹d przyj¹³ sta no wi sko,
zgod nie z któ rym, pra wid³owa in ter pre ta cja okre œle nia „wie lu osób” jest uza le ¿ -
nio na od po jêæ „ki l ku” i „wie lu” osób u¿y tych w s³ow ni ku po pra wnej pol szczy z -
ny i umo ¿ li wiaj¹ce stwier dze nie, ¿e wie le osób to wiê cej ni¿ ki l ka, oraz, ¿e zna -
mie nia czy nu nie wype³nia fakt za gro ¿e nia piê ciu osób34. Maj¹c po wy ¿sze na
uwa dze, stwier dziæ na le ¿y, ¿e „ki l ka” od no si siê do nie wie l kiej, bli ¿ej nie okre œlo -
nej li cz by, zwy kle po ni ¿ej 1035, na to miast okre œle nie „wie lu” bê dzie ro zu mia ne
jako wie l ka li cz ba osób36. Je sz cze w in nym wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li -
nie z 16 ma r ca 2004 r. po pa r to po wy ¿sze sta no wi ska, przy j muj¹c, ¿e po jê cie wie -
lo œci osób jest po jê ciem ocen nym i na le ¿y go in ter pre to waæ na pod sta wie oko li cz -
no œci kon kre t ne go przy pa d ku, a wska za ne w li te ra tu rze i orze cz ni c twie li cz by

134 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

32  K. Bu cha³a: Prze stê p stwa prze ciw ko bez pie cze ñ stwu w ko mu ni ka cji dro go wej, Wa r sza wa 1973,
s. 64; ten ¿e, Wina przy prze stê p stwach spo wo do wa nia po wszech ne go nie bez pie czeñ stwa, Wa r sza wa
1960, s. 17.

33  L. Ho ch berg w glo sie do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go – Izba Ka r na z 24 kwie t nia 1963 r.,
II K751/60, OSPi KA 1965, nr 8, poz. 168, s. 362.

34  Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 2 lu te go 2004 r., II AKa 421/03, OSNPK 2004,
nr 11–12, poz. 20, KZS 2004, nr 12, poz. 43.

35  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. III , Wa r sza wa 1961, s. 677.
36  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. W. Do ro sze wskie go, t. IX, Wa r sza wa 1967, s. 1029.



tra kto waæ jako orien ta cy j ne37. W orze cz ni c twie pod no si siê rów nie¿, ¿e po jê cie
wie lu osób jest równo zna cz ni kiem po jê cia „du¿o” lub „zna cz na iloœæ”, oraz, ¿e
nie za wsze wi¹¿e siê ono z nie okre œlon¹ lub nie po li czaln¹ liczb¹38. 

Usta wo da w ca pos³ugu je siê rów nie¿ okre œle niem „mie nie w wie l kich roz mia -
rach”, któ re jest rów nie kon tro wer syj ne, jak oma wia ne po wy ¿ej okre œle nie „wie -
lu osób”. Ro dzi to po wa ¿ ne trud no œci we w³aœci wym za sto so wa niu prze pi su
w pra kty ce. Okre œle nie to mo¿e byæ ró ¿ nie ro zu mia ne. Przy in ter pre ta cji przed -
mio to we go okre œle nia po mo c ne wy da je siê byæ orze cz ni c two s¹dowe, a ta k ¿e li te -
ra tu ra. Przed sta wi cie le do ktry ny pod kre œlaj¹, ¿e usta wo da w ca za war³ w ko de ksie
ka r nym wie le wy ra ¿eñ, któ re nie zo sta³y okre œlo ne w usta wie oraz s¹ po jê cia mi
ty po wo ocen ny mi39. Oma wia ne okre œle nie na le ¿y do ta kich ka te go rii. Ze wzglê -
du na brak de fi ni cji usta wo wej „mie nia w wie l kich roz mia rach” na le ¿y po mo c ni -
czo posi³ko waæ siê zna cze niem po to cz nym. Samo po jê cie „roz miar”, to „wie l koœæ 
cze goœ mate ria l ne go, roz pa try wane go ze wzglê du na sw¹ d³ugoœæ, sze ro koœæ i wy -
so koœæ, albo g³êbo koœæ; wy miar, fo r mat b¹dŸ te¿ jako zna cze nie, za kres, sto pieñ
na si le nia”40. Na to miast okre œle nie „wie l ki” „zna cz ny pod wzglê dem roz mia rów,
li cz by, ilo œci, wa r to œci, bar dzo du¿y, ogro m ny, ko lo sa l ny”41. U¿y cie przez usta -
wo da w cê oma wia ne go po jê cia jed noz na cz nie wska zu je na to, ¿e w jego za mie rze -
niu by³o scha rakte ryzo wa nie za siê gu oraz roz leg³oœci, ska li zda rze nia, wy zna cz -
ni kiem któ re go bêd¹ za rów no li cz ba przed mio tów maj¹tko wych, jak i wa r toœæ
za gro ¿o ne go mie nia42. Nie mo ¿ na uz naæ za mie nie o wie l kich roz mia rach obie -
któw nie wie l kich, na wet je œli przed sta wiaj¹ wielk¹ wa r toœæ. Przyk³ado wo mo ¿ na
tu wy mie niæ ogromn¹ sumê pie niê dzy czy te¿ cen ne przed mio ty43. Oma wia ne
wy ra ¿e nie do ty czy roz mia rów w sen sie fi zy cz nym lub li cz by przed mio tów44. S¹d
Naj wy ¿szy w uchwa le z 19 lu te go 2003 r. stwier dzi³, i¿ „za wa r te w dys po zy cji
art. 163 § 1 kk zna miê „mie nie w wie l kich roz mia rach” od no si siê do cech prze -
strzen nych sub stan cji ma te ria l nej ob jê tej za gro ¿e niem – nie wy ra ¿a na to miast
wa run ku odpo wie dzial no œci w po sta ci okre œlo nej wa r to œci tego mie nia. Wa r toœæ
mie nia za gro ¿o ne go spro wa dzo nym przez spra w cê zda rze niem, okre œlo nym
w tym prze pi sie – po do b nie jak inne ce chy indy widu a li zuj¹ce czyn – ma wp³yw
na oce nê sto p nia jego spo³ecz nej szko d li wo œci”45. 
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37  Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 16 ma r ca 2004 r., II AKa 407/03, OSNPK 2004,
nr 11–12, poz. 23, KZS 2004, nr 12, poz. 44.

38  Wy rok Sadu Ape lacy j ne go w Ka to wi cach z 18 paŸ dzie r ni ka 2001 r., II AKa 372/01, Lex
nr 54688.

39  J. Ka cz ma rek, M. Kie r sz ka Po jê cia „mie nie w wie l kich roz mia rach”, „zni sz cze nie w œwie cie ro -
œlin nym lub zwie rzê cym w zna cz nych roz mia rach” oraz „do bra o szcze gó l nym zna cze niu dla ku l tu ry”
w ko de ksie ka r nym, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2000, nr 3, s. 113.

40  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod. red. W. Do ro sze wskie go, t. VII, Wa r sza wa 1965, s. 1197.
41  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. S. Du bi sza, t. V., Wa r sza wa 2003, s. 99.
42  R.A. Ste fa ñ ski: Po jê cie „mie nie w wie l kich roz mia rach” w ko de ksie ka r nym, Pro ku ra tu ra i Pra -

wo 1999, nr 5, s. 131.
43  A. Ma rek: Pra wo ka r ne. Za gad nie nia te o rii i pra kty ki, Wa r sza wa 1991, s. 411.
44  L. Gar do cki: Pra wo ka r ne, Wa r sza wa 1998, s. 230.
45  Uchwa³a S¹du Naj wy ¿sze go z 19 lu te go 2003 r., I KZP 49/02, OSNKW 2003 nr 3–4, poz. 24.



Art. 163 § 1 pkt 1 ko de ksu ka r ne go pe na li zu je spro wa dze nia zda rze nia przy -
bie raj¹cego po staæ po ¿a ru za gra ¿aj¹cego zdro wiu lub ¿y ciu wie lu osób albo mie -
niu w wie l kich roz mia rach. Po jê cie to u¿y te zo sta³o w ko de ksie nie ty l ko we
wspo mnia nym ar ty ku le, ale rów nie¿ w in nych prze stê p stwach skie ro wa nych
prze ciw ko bez pie cze ñ stwu po wszech ne mu46. Usta wo da w ca zde fi nio wa³ je dy nie
ta kie po jê cia, jak „mie nie zna cz nej wa r to œci”47, „mie nie wie l kiej wa r to œci”48,
„zna cz na szko da” i „szko da w wie l kich roz mia rach”49. Mog³oby siê wy da waæ, ¿e
okre œle nie „mie nie w wie l kich roz mia rach” jest to ¿ sa me z okre œle niem „mie nie
wie l kiej wa r to œci”. Trud no zgo dziæ siê z ta kim pogl¹dem, acz ko l wiek okre œle nia
te mog¹ byæ przy da t ne przy in ter pre ta cji przed mio to we go wy ra ¿e nia. Ta kie sta -
no wi sko prze wa ¿a w orze cz ni c twie i do ktry nie. Po jê cie roz miar mie nia nie mo¿e
byæ uto ¿ sa mia ny z po jê ciem wa r toœæ mie nia. S¹ to po jê cia od rê b ne i oz na czaj¹ce
zupe³nie co in ne go. Wa r toœæ bê dzie siê od no si³a do po jê cia eko nomi cz ne go,
okre œlaj¹cego, ile coœ jest wa r te. Z ko lei po jê cie roz miar bê dzie po jê ciem fi zy cz -
nym, okre œlaj¹cym wie l koœæ cze goœ, jego wy miar b¹dŸ fo r mat50. Za tem b³êdem
by³oby po sta wie nie zna ku rów no œci po miê dzy oma wia ny mi wy ra ¿e nia mi51.
Pogl¹d o nie to¿ sa mo œci obu okre œleñ po pie ra rów nie¿ J. Ku le sza, stwier dzaj¹c ¿e
„¿a den prze pis ko de ksu ka r ne go nie wska zu je, by uto ¿ sa miaæ okre œle nie mie nie
w wie l kich roz mia rach ze sfo r mu³owa nia mi mie nie wie l kiej wa r to œci i szko da
w wie l kich roz mia rach”52. 

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia – wy da wa³oby siê zbêd ne – s¹ nie roze rwa l nie zwi¹zane
z pro ble ma tyk¹ odpo wie dzial no œci ka r nej w przy pa d ku wyst¹pie nia po ¿a ru, co
uza sad nia ich obe cnoœæ w pu b li ka cji. 
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46  Art. 165 § 1 kk, art. 171 § 1 kk, art. 172 kk i art. 173 § 1 kk.
47  Art. 115 § 5 kk.
48  Art. 115 § 6 kk.
49 Art. 115 § 7 kk.
50  Wy rok S¹du Ape lacy j ne go we Wroc³awiu z 24 maja 2000 r., II AKa 149/00, OSA 2000,

nr 11–12, poz. 78; Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Rze szo wie z 3 sie r p nia 1993 r., II AKr 69/93, OSA
1994, nr 3, poz. 13; Wy rok S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 7 wrze œ nia 2000 r., II AKa 149/2000,
Przegl¹d Orze cz ni c twa PA w Lu b li nie 2000, nr 13, s. 26–27.

51  Patrz szerz. R.A. Ste fa ñ ski: Przegl¹d Uchwa³ Izby Ka r nej oraz Izby Wo j sko wej S¹du Naj wy -
¿sze go w za kre sie pra wa ka r ne go mate ria l ne go, pra wa ka r ne go skar bo we go i pra wa wy kro czeñ za 2003
rok, WPP 2004, nr 1, s. 96-101; M. Ka r pow, Glo sa do uchwa³y S¹du Naj wy ¿sze go z 19 lu te go 2003 r.,
sygn. I KZP, 49/02, Prok. i Praw. 2004 r., nr 1, s. 112–118; O. Gó r niok, Glo sa do uchwa³y S¹du Naj wy -
¿sze go – Izba Ka r na z 19 lu te go 2003, I KZP 49/02, OSP 2003, z. 11, poz. 146. Od mien ne sta no wi sko
przed sta wia K. Bu cha³a, zgod nie z któ rym „mie nie w wie l kich roz mia rach” bez jaki ch ko l wiek za strze -
¿eñ nawi¹zuje do de fi ni cji usta wo wych z art. 115 § 6 i 7 kk. Zda niem tego au to ra „nie s¹ upra w nio ne
pogl¹dy do pa truj¹ce siê wie l kich roz mia rów mie nia w fi zy cz nych ga ba ry tach po szcze gó l nych sk³ad ni -
ków maj¹tko wych i abs tra huj¹ce tym sa mym od kry te riów ich re a l nych wa r to œci. Czy bu do w la nie
wcho dzi w ra chu bê bez wzglê du na jej roz miar?”, K. Bu cha³a [w:] Ko men tarz do ko de ksu ka r ne go pod
red. A. Zol la, Kra ków 1999 t. II, s. 331.

52  J. Ku le sza, Glo sa do wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Wa r sza wie z 30 paŸ dzie r ni ka 1998 r., II AKa
316/98, s. 220; ten ¿e, Glo sa do wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Lu b li nie z 8 paŸ dzie r ni ka 1998 r., II AKa
133/98, Pro ku ra tu ra i Pra wo 2000, nr 9, s. 77–83.



3. Odpo wied zialnoœæ za nieo stro ¿ne ob chod zenie siê z ogniem
a spo wod owa nie po¿aru

Przy to czo ne wcze œ niej de fi ni cje po ¿a ru i og nia wska zuj¹ na ró ¿ no rod noœæ
pogl¹dów na te za gad nie nia. Za wie raj¹ one ró ¿ ne sk³ad ni ki oma wia nych po jêæ
i w³aœ nie dla te go nie mog¹ zo staæ uz na ne za pe³ne i jed noz na cz nie, od daj¹ce isto -
tê po ¿a ru i og nia. Dla te go wy ma gaj¹ one dok³ad nie jsze go uzu pe³nie nia. Ponad to, 
sama wie loœæ tych de fi ni cji prze ma wia za po trzeb¹ zwe ryfi ko wa nia tego po jê cia
dla po trzeb pra kty ki. Bior¹c za pod sta wê ana li zê ma te ria³u na uko we go i nor -
maty w ne go, na le ¿y przy roz wa ¿a niach po jê cia po ¿a ru za kre œliæ rozs¹dne gra ni ce, 
tak, aby nie wy bie gaæ w od leg³e spe ku la cje teo re ty cz ne, a jed no cze œ nie uw z glêd -
niæ pra kty cz ne aspe kty ¿y cia co dzien ne go – bêd¹ce istot¹ po ¿a ru i po zwa laj¹ce
prze ciê t ne mu cz³owie ko wi po³¹czyæ odpo wie dzia l noœæ na grun cie pra wa ka r ne go 
z kon kre t nym zda rze niem fa kty cz nym. Przed mio tem roz wa ¿añ jest szcze gó l nie
aspekt ka r ny oma wia ne go za gad nie nia. Bo wiem w sy ste mie pra wa ka r ne go zna -
leŸæ mo ¿ na prze pi sy szcze gó l ne, któ re w sze r szym lub wê ¿ szym za kre sie s¹
powi¹zane ze zja wi skiem po ¿a ru. Mowa tu o wspo mnia nych ju¿ wcze œ niej prze -
stê p stwach: spro wa dze niu po wszech ne go nie bez pie czeñ stwa po wsta nia po ¿a ru53, 
nie umy œl ne spro wa dze nie nie bez pie czeñ stwa ¿y cia w po sta ci po ¿a ru54, spo wo do -
wa nie œmie r ci w wy ni ku po ¿a ru55 lub nie umy œl ne spo wo do wa nie œmie r ci w wy ni -
ku po ¿a ru56. 

Pro ble mo we py ta nia, ja kie na rzu caj¹ siê w kon te k œcie po wy ¿szych roz wa ¿añ,
s¹ na stê puj¹ce: czy ka ¿ dy po ¿ar po wo du je odpo wie dzia l noœæ na grun cie pra wa
ka r ne go, czy te¿ uza sad nia za sto so wa nie prze pi sów ko de ksu wy kro czeñ? Z uwa gi 
na od ró ¿ nie nie po jêæ po ¿ar i ogieñ, ce lo we jest wska za ne za cho wañ z u¿y ciem og -
nia kwa lifi ko wa nych jako wy kro cze nie, a nie przestêpstwo.  

Oprócz po ru sza nej te ma ty ki odpo wie dzial no œci ka r nej za niew³aœci we za cho -
wa nie wy kra czaj¹ce prze ciw ko prze pi som ko de ksu ka r ne go, na le ¿y zwró ciæ uwa -
gê na za cho wa nia, któ re wy cze r puj¹ zna mio na wy kro czeñ prze ciw ko prze pi som
od nosz¹cym siê do za po bie ga nia i zwa l cza nia po ¿a rów. W prze wa ¿aj¹cej mie rze
po wy ¿sze za cho wa nia po le gaj¹ na nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem, czy li
po stê po wa niem na ru szaj¹cym ogó l nie przy jê te regu³y wy ma ga ne przy jego
pos³ugi wa niu siê57. Do zna mion wy kro czeñ nie za li cza siê spro wa dze nia po ¿a ru
ani jego nie bez pie czeñ stwa. Ko deks wy kro czeñ pe na li zu je za cho wa nia po le -
gaj¹ce na ogó l nie ro zu mia nym nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem lub na -
ru sze niu prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych. Bo wiem spro wa dze nie po ¿a ru b¹dŸ
bez po œred nie go nie bez pie czeñ stwa jego wyst¹pie nia nie za li cza siê do zna mion
wy kro cze nia i tym samym uzasadnia zastosowanie ustawy karnej.
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53  Art. 163 § 1 kk.
54  Art. 163 § 2 kk.
55  Art. 163 § 3 kk.
56  Art. 163 § 4 kk.
57  T. Bo ja r ski: Pol skie pra wo wy kro czeñ. Za rys wyk³adu, Wa r sza wa 2012, s. 157–160.



Maj¹c na uwa dze prze pi sy ko de ksu wy kro czeñ, na le ¿y wska zaæ, i¿ w obe cnym 
sta nie pra wnym usta wo da w ca pe na li zu je dzia³anie po le gaj¹ce na roz nie ca niu og -
nia na te re nie lasu, te re nach œród le œ nych, ³¹kach, to r fo wi skach, wrzo so wi skach,
a ta k ¿e w od leg³oœci 100 m od wy mie nio nych miejsc58. Za kaz ten nie do ty czy spe -
cja l nie wy zna czo nych w tym celu miejsc. Wy kro cze nie mo¿e po le gaæ ta k ¿e na pa -
le niu ty to niu we wska za nych mie j s cach. Na ma r gi ne sie na le ¿y wska zaæ, ¿e  usta -
wo da w ca wy³¹cza z tego za kre su mie j s ca zna j duj¹ce siê na dro gach utwar dzo nych 
oraz wy zna czo nych do po by tu lu dzi. Oma wia ne wy kro cze nie jest powi¹zane z re -
gu lacj¹ za wart¹ w roz porz¹dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra -
cji z 7 cze r w ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych
obie któw bu do w la nych i te re nów. Zgod nie z § 40 te go¿ roz porz¹dze nia, w la sach
oraz na te re nach œród le œ nych, a ta k ¿e na ob sza rach ³¹k, to r fo wisk i wrzo so wisk
oraz w od leg³oœci do 100 m od gra ni cy la sów za ka za ne jest wy ko ny wa nie czyn no -
œci mog¹cych wywo³aæ nie bez pie czeñ stwo po ¿a ru. Przyk³ado wo roz porz¹dze nie
wy mie nia czyn no œci kwa li fi kuj¹ce siê jako po ten cja l nie po wo duj¹ce nie bez pie -
czeñ stwo po ¿a ru. Œwia d czy o tym u¿y cie sfo r mu³owa nia „w szcze gó l no œci”.
Do tych czyn no œci za li czo ne zo sta³y roz nie ca nie og nia poza spe cja l nie wy zna czo -
ny mi do tego celu mie j s ca mi oraz pa le nie ty to niu (nie wli czaj¹c w to miejsc na
dro gach utwar dzo nych oraz prze zna czo nych do po by tu lu dzi). W tym mie j s cu
wa r to je sz cze wska zaæ, ¿e pod mio ta mi upra w nio ny mi do wy zna cze nia miejsc,
w któ rych dopu sz cza l ne jest roz nie ca nie og nia s¹ w³aœci cie le lub zarz¹dcy lasu.
Oma wia ny za kaz roz nie ca nia og nia poza wy zna czo ny mi mie j s ca mi nie do ty czy
czyn no œci, któ re s¹ bez po œred nio zwi¹zane z go spo dark¹ leœn¹, a ta k ¿e wy ko ny -
wa niem ro bót bu do w la nych oraz eks plo a ta cji ko pa l ni po dej mo wa nych na pod -
sta wie po ro zu mie nia za wa r te go z w³aœci cie lem lub zarz¹dc¹ lasu. Za pope³nie nie
wy ¿ej wy mie nio ne go wy kro cze nia usta wo da w ca prze wi dzia³ karê are sztu, grzy w -
ny lub na ga ny59.

Ko le j nym no vum wpro wa dzo nym do prze pi sów ko de ksu wy kro czeñ jest spe -
nali zo wa nie w art. 82 § 4 ko de ksu wy kro czeñ czyn no œci po le gaj¹cych na wy pa la -
niu tra wy, s³omy b¹dŸ po zo sta³oœci ro œlin nych na po lach w od leg³oœci mnie j szej
ni¿ 100 m od za bu do wañ, la sów, zbo ¿a na pniu oraz miejsc, gdzie usta wio ne s¹
ste r ty lub sto gi. Ponad to usta wo da w ca obe j mu je za kre sem tego wy kro cze nia ta k -
¿e czyn no œci po le gaj¹ce na wy pa la niu wy ¿ej wy mie nio nych traw, s³omy, po zo -
sta³oœci ro œlin nej w spo sób, któ ry zak³óca ruch dro go wy. Do ty czy to ta k ¿e po zo -
sta wie nia bez sta³ego nad zo ru miejsc wy pa la nia. Ko men to wa ny prze pis nie do
ko ñ ca ko re lu je z re gu lacj¹ za wart¹ w roz porz¹dze niu w spra wie ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te re nów. W tym mie j -
s cu na le ¿y za zna czyæ, ¿e roz porz¹dze nie za ka zu je u¿y wa nia otwa r te go og nia oraz
pa le nia ty to niu w od leg³oœci mnie j szej ni¿ 10 m od mie j s ca om³otów, a ta k ¿e
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58  Art. 82 § 3 usta wy z 20 maja 1971 r. Ko deks wy kro czeñ, t.j. Dz.U.2013, poz. 482 z póŸn. zm.,
zwa na da lej kw.

59  M. Bo ja r ski, W. Ra de cki: Ko deks wy kro czeñ. Ko men tarz, Wa r sza wa 2013, s. 567–568.



miejsc wy stê po wa nia pa l nych p³odów ro l nych. Ponad to roz porz¹dze nie bez -
wzglêd nie za bra nia wy pa la nia s³omy i po zo sta³oœci ro œlin nych na po lach. Po mi -
mo bra ku ca³ko wi te go po kry wa nia siê prze pi sów ko de ksu wy kro czeñ z re gu la cja -
mi roz porz¹dze nia w oma wia nym za kre sie, stwier dziæ na le ¿y, ¿e no we li za cja
ko de ksu wy kro czeñ po le ga³a na prze nie sie niu prze pi sów z aktu wyko na w cze go
do ko de ksu (z nie wie l ki mi mody fi ka cja mi). Oma wia ne wy kro cze nie za gro ¿o ne
jest kar¹ are sztu, grzy w ny lub na gan¹60.

Z ko lei w art. 82 § 5 ko de ksu wy kro czeñ sty pi zo wa ne zo sta³o wy kro cze nie po -
le gaj¹ce na nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem w spo sób inny ni¿ okre œlo ny
w ko men to wa nych wcze œ niej ar ty ku³ach. Za cho wa nie spra w cy po le gaæ bê dzie
za tem na nie ostro ¿ nym ob cho dze niu siê z og niem. Nie ostro ¿ nym bê dzie nie uwa -
¿ ne, nie ba cz ne lub nie roz wa ¿ ne po stê po wa nie. W ra mach oma wia ne go wy kro -
cze nia bêd¹ mie œci³y siê wsze l kie po stê po wa nia na ru szaj¹ce ogó l nie przy jê te wy -
ma ga nia, stan dar dy i regu³y od nosz¹ce siê do po stê po wa nia z og niem, na ru sze nie 
któ rych mo¿e po ten cja l nie do pro wa dziæ do po ¿a ru. Nie jest wy ma ga ne, aby spra -
w ca na ru szy³ ja ki ko l wiek prze pis z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, aby móc
poci¹gn¹æ go do odpo wie dzial no œci na pod sta wie oma wia ne go ar ty ku³u. Spra w ca 
zo sta nie uka ra ny na pod sta wie ko men towa ne go prze pi su za nie ostro ¿ ne po stê po -
wa nie z og niem, bez ko nie cz no œci zaistnienia naruszenia przepisów art. 82 § 1-4
kodeksu wykroczeñ.  

Aby u³atwiæ we ry fi ka cjê przed sta wio nych po wy ¿ej roz wa ¿añ, na le ¿y skon -
fron to waæ prze pi sy ko de ksu wy kro czeñ oraz ko de ksu ka r ne go z ¿y ciem co dzien -
nym i wy stê puj¹cych w nich dzie dzi nach na uki. Jak s³usz nie wska zu je T. Sa wi -
cki, po ¿ar jest zja wi skiem dzia³aj¹cym na szko dê cz³owie ka, a przy jego
de fi nio wa niu na le ¿y siê od nieœæ do ta kich dzie dzin na uko wych, jak fi zy ka lub
che mia61. Au tor wska zu je chara ktery sty cz ne ele men ty po ¿a ru. S¹ to: nag³e i nie -
ocze ki wa ne wyst¹pie nie og nia i jego b³yska wi cz ne roz prze strze nia nie siê, obe -
cnoœæ p³omie ni o wy so kiej tem pe ra tu rze i in ten syw no œci œwie t l nej, ra dia l ne roz -
prze strze nia nie siê ciep³a po³¹czo ne z wy do by wa niem siê du ¿ej ilo œci pro du któw
ga zo wych oraz py³ów, po wsta nie po go rze li ska ro zu mia ne go jako bry³y nie ca³ko -
wi cie spa lo nych ma te ria³ów pa l nych, a ta k ¿e przed mio tów nie pa l nych i po -
pio³u62. Po wy¿sz¹ de fi ni cjê na le ¿y ze sta wiæ z po to cz nym ro zu mie niem og nia uj -
mo wa ne go jako zja wi sko wy dzie la nia siê ciep³a i œwiat³a to wa rzysz¹ce pa le niu siê
cia³, post rze ga ne w po sta ci p³omie ni i ¿aru63. 
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60  Art. 82 § 4 kw.
61  T. Sa wi cki: Po ¿ar. Ana li za po jê cia – cz. I, W akcji 2011, nr 5, s. 20–21.
62  Ibi dem, s. 21.
63  S³ow nik jê zy ka pol skie go, pod red. M Szy m cza ka, t. II, Wa r sza wa 1992, s. 489.



4. Zna czen ie Pol skich Norm z dzie dziny ochrony
przeci wpo¿arowej

O ile dla pra wni ka pod staw¹ fo r mu³owa nia de fi ni cji s¹ akty pra w ne oraz do ro -
bek do ktry ny ju dy ka tu ry, o tyle dla stra ¿a ka isto t ne zna cze nie maj¹ Pol skie No r -
my. St¹d te¿ po ¿ar de fi nio wa ny jest jako „spa la nie o nie kon trolo wa nym prze bie -
gu w cza sie i prze strze ni”64. Z ko lei ogieñ, to „pro ces spa la nia cha ra kte ry zuj¹cy
siê emisj¹ ciepln¹, któ re mu to wa rzy szy dym i/lub p³omieñ”65. De fi ni cjê og nia
i po ¿a ru po da je rów nie¿ No r ma z 2000 r., zgod nie z któr¹ po ¿ar to „nie kon tro -
lowa ne w cza sie i prze strze ni sa mo pod trzy muj¹ce siê spa la nia”, zaœ ogieñ to
„(kon tro lo wa ne) sa mo pod trzy muj¹ce siê spa la nie, któ re jest za pla no wa ne w spo -
sób prze my œla ny w celu do sta r cze nia u¿y te cz nych efe któw i któ re go roz mia ry
w cza sie i prze strze ni s¹ kon tro lo wa ne”66.

Z przy to czo nych de fi ni cji wy ni ka, ¿e po ¿ar jest zja wi skiem nie kon trolo wa -
nym za rów no w cza sie, jak i prze strze ni. Wy da waæ by siê mog³o, ¿e uto ¿ sa mia nie
og nia z po ¿a rem jest sku t kiem wyst¹pie nia dymu i p³omie ni, któ re zbli ¿aj¹ do
sie bie oba po jê cia. O ile jed nak ogieñ jest kon tro lo wa nym pro ce sem przy -
nosz¹cym po ¿y te cz ne efe kty, o tyle po ¿ar to zja wi sko nie pod le gaj¹ce kon tro li
i do t kli we w sku t kach dla cz³owie ka. Uo gó l niaj¹c, po ¿ar to nie to samo co ogieñ.
Jed nak niew¹tpli wie oba po jê cia s¹ kla syfi ko wa ne jako zjawiska chemiczne. 

Bez usz czer b ku dla obo wi¹zuj¹cych norm krajo wych z za kre su ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej po zo staj¹ uno r mo wa nia wspól no to we. Mowa tu o dy re kty wie
SEVESO II do tycz¹cej zarz¹dza nia za gro ¿e nia mi po wa ¿ ny mi awa ria mi prze -
mys³owy mi z udzia³em sub stan cji nie bez pie cz nych67. W ar ty ku le 3 pkt 13 wspo -
mnia nej dy re kty wy za wa r to de fi ni cjê po wa ¿ nej awa rii, zgod nie z któr¹ jest ni¹
zda rze nie, ta kie jak po wa ¿ na emi sja, po ¿ar lub wy buch, do któ re go dosz³o w wy -
ni ku nie kon trolo wa nych zda rzeñ z udzia³em jed nej lub ki l ku sub stan cji nie bez -
pie cz nych maj¹cych mie j s ce pod czas eks plo a ta cji zak³adu ob jê te go ni niejsz¹ dy -
re ktyw¹ i stwa rzaj¹ce po wa ¿ ne za gro ¿e nie dla zdro wia lu dz kie go lub œro do wi ska
o sku t kach naty ch mia sto wych lub po wsta niu ta kich sku t ków z opó Ÿ nie niem na
te re nie zak³adu lub poza nim. Po dobn¹ de fi ni cjê od naj du je my w Pra wie ochro ny 
œro do wi ska68. 
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64  PN-ISO 8421-1/Ak:1997 Ochro na prze ciw po¿a ro wa. Ter mi no lo gia. Te r mi ny ogó l ne i do tycz¹ce 
zja wi ska po ¿a ru (dla po trzeb krajo wych), Pol ski Ko mi tet Nor mali zacy j ny 1997, zwa na da lej No r ma
PN-ISO 8421-1/Ak:1997.

65  No r ma PN-ISO 8421-1/Ak:1997.
66  PN-EN ISO 13943: 2000 Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we – ter mi no lo gia, Pol ski Ko mi tet Nor mali -

zacy j ny 2000. 
67  Dy re kty wa Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady 2012/18/UE z 4 li pca 2012 r. w spra wie kon tro li za -

gro ¿eñ po wa ¿ ny mi awa ria mi zwi¹za ny mi z sub stan cja mi nie bez pie czny mi, zmie niaj¹ca, a na stê p nie
uchy laj¹ca dy re kty wê Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197/1 z 24 li pca 2012 r.).

68  Zob. art. 3 pkt 23 Usta wy z 27 kwie t nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wi ska, t.j. Dz.U. 2013,
poz. 1232, 1238 z póŸn. zm. 



Pol skie No r my nie sta no wi¹ Ÿród³a pra wa a ich sto so wa nie opie ra siê na za sa -
dzie do bro wol no œci69. Nie mniej jed nak mog¹ one byæ wyko rzy sty wa ne przy de fi -
nio wa niu przed mio to we go po jê cia. 

Wnio ski

W ra mach ar ty ku³u omó wio no pod sta wo we za gad nie nia zwi¹zane z pro ble -
ma tyk¹ odpo wie dzial no œci za spo wo do wa nie po ¿a ru lub nie ostro ¿ ne go ob cho -
dze nia siê z og niem. Sze rzej wspo mnia no o aspe ktach pra wno- ka r nych, wa run -
kuj¹cych odpo wie dzia l noœæ na grun cie pra wa ka r ne go. Pe³na ana li za pra w na
wszy stkich prze stêpstw i wy kro czeñ wy kra cza poza ramy ni nie j sze go opra co wa -
nia, któ re go ce lem – jak wska za no to na pocz¹tku – by³o wêz³owe przed sta wie nie
pro ble ma ty ki po ¿a ru. Bior¹c pod uwa gê sta le wy stê puj¹ce ry zy ko po wsta wa nia
po ¿a rów, te mat ten nie tra ci na aktu a l no œci. Nie mo¿e za tem bu dziæ w¹tpli wo œci,
¿e niew³aœci we i nie ostro ¿ ne pos³ugi wa nie siê og niem mo¿e do pro wa dziæ do tra -
gi cz ne go w sku t kach po ¿a ru w ka ¿ dym cza sie. W kon klu zji na su wa siê stwier dze -
nie, ¿e za rów no orze cz ni c two, jak i do ktry na za wie ra bo ga te przyk³ady przy -
krych, ale ja k ¿e rea li sty cz nych zda rzeñ bêd¹cych na stê p stwem po ¿a ru. Mowa tu
nie ty l ko o kon kre t nych sta nach fa kty cz nych, ale i zwi¹za nej z nimi odpo wie -
dzial no œci ka r nej. Z uwa gi na fakt, ¿e g³ów nym ce lem ni nie j sze go opra co wa nia
by³a pró ba œcis³ego wska za nia, co kry je siê pod po jê cia mi ogieñ i po ¿ar, au tor ni -
nie j sze go ar ty ku³u zde cy do wa³ siê zwró ciæ uwa gê na ich isto tê oraz wp³yw na
kszta³to wa nie siê odpo wie dzial no œci na grun cie pra wa ka r ne go lub pra wa wy kro -
czeñ.

Li te ra tu ra

 [1] Bo g dan G.: Ko men tarz do art. 163 KK [w:] Ko deks ka r ny. Czêœæ szcze gó l na. Ko men -
tarz Lex, pod red. A. Zoll, t. II, Wa r sza wa 2013, 

 [2] Bo ja r ski M., Ra de cki W.: Ko deks wy kro czeñ. Ko men tarz, Wa r sza wa 2013.

 [3] Bo ja r ski T.: Pol skie pra wo wy kro czeñ. Za rys wyk³adu, Wa r sza wa 2012.

 [4] Brückner A.: S³ow nik ety molo gi cz ny jê zy ka pol skie go, Wa r sza wa 1957.

 [5] Bu cha³a K.: Glo sa do wy ro ku S¹du Naj wy ¿sze go z 10 kwie t nia 1972 r., I KR 4/72, PiP
1972, nr 12.

 [6] Bu cha³a K.: Prze stê p stwa prze ciw ko bez pie cze ñ stwu w ko mu ni ka cji dro go wej, Wa r -
sza wa 1973.

 [7] Bu cha³a K.: Wina przy prze stê p stwach spo wo do wa nia po wszech ne go nie bez pie czeñ -
stwa, Wa r sza wa 1960.

 [8] Gar do cki L.: Pra wo ka r ne, Wa r sza wa 1998.

Po jêcie po ¿aru w œw ietle obo wi¹zuj¹cych prz episów praw nych, na uki pra wa... 141

69  E. Gra bo wska, T. Schwe i t zer: O roli Pol skich Norm w do bro wo l nym sy ste mie nor ma li za cji. Nor -
ma li za cja (75) 2005, nr 7, s. 8–11.



 [9] Gó r niok O.: Glo sa do uchwa³y S¹du Naj wy ¿sze go – Izba Ka r na z 19 lu te go 2003,
I KZP 49/02, OSP 2003, z. 11, poz. 146

[10] Gra bo wska E., Schwe i t zer T.: O roli Pol skich Norm w do bro wo l nym sy ste mie nor ma li -
za cji. Nor ma li za cja (75) 2005, nr 7.

[11] Gra czyk B.: Pra wo o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, Wa r sza wa 1956.

[12] Grzy wa cze wski Z.: Wa l ka z po ¿a ra mi na sta t kach, Gdañsk 1951. 

[13] Ha³as R.: Ko men tarz do art. 163 kk (w:) Ko deks kar ny ko ment arz pod red. A. Grze œ -
 ko wiak, K. Wiak, War szawa 2012.

[14] Ho ch berg L.: Glo sa do wy roku S¹du Naj wy ¿sze go – Izba Kar na z 24 kwiet nia 1963 r., 
II K751/60, OSPiKA 1965, Nr 8, poz. 168.

[15] Ho³yst B.: Krymi nali sty cz na pro blem aty ka po¿ arów, War szawa 1962. 

[16] Ka cz ma rek J., Kie r sz ka M.: Po jê cia „mie nie w wie l kich roz mia rach”, „zni sz cze nie
w œwie cie ro œlin nym lub zwie rzê cym w zna cz nych roz mia rach” oraz „do bra o szcze -
gó l nym zna cze niu dla ku l tu ry” w ko de ksie ka r nym, Prok. i Praw. 2000, nr 3.

[17] Ka r pow M.: Glo sa do uchwa³y S¹du Naj wy ¿sze go z 19 lu te go 2003 r., sygn. I KZP, 
49/02, Prok. i Praw. 2004 r., nr 1.

[18] Ko men tarz do ko deksu kar nego, pod red. A. Zol la, t. II, Kra ków 1999. 

[19] Ku les za J.: Glo sa do wy roku S¹du Apel acy jnego w Lu blin ie z 8 pa Ÿdzi ernika 1998 r.,
II A Ka 133/98, Prok. i Praw. 2000, nr 9.

[20] Ku le sza J.: Glo sa do wy ro ku S¹du Ape lacy j ne go w Wa r sza wie z 30 paŸ dzie r ni ka
1998 r., II AKa 316/98.

[21] Ku rzê pa B.: Usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o ochron ie przeci wpo¿arowej.  Ko ment arz,
To ruñ 2013.

[22] Kwa pisz - Kry giel K.: Ko man tarz. Usta wa o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, Wa r sza wa
2014.

[23] Lin de M.S.: S³ow nik jê zyka pol skiego, MCMLI, t. IV, Lwów 1958.

[24] Ma ka re wicz J.: Ko deks kar ny z ko ment arz em, Lwów 1938.

[25] Ma ko wski W.: Ko deks kar ny. Ko ment arz, War szawa 1937. 

[26] Ma rek A.: Pra wo kar ne. Za gadn ienia teo rii i prak tyki, War szawa 1991.

[27] M³ynarc zyk  Z.: Glo sa do wy roku S¹du Na jwy ¿szego z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71,
OSPiKA 1972, nr 7–8.

[28] M³ynarc zyk Z.: Glo sa do wy roku S¹du Na jwy ¿szego z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71,
OSPiKA 1972, nr 7–8, poz. 151.

[29] Pe i per L.: Ko men tarz do ko deksu kar nego, Kra ków 1936. 

[30] Sa wi cki T.: Po ¿ar. Anal iza po jê cia – cz. I, W ak cji 2011, nr 5.

[31] Sa wi cki T.: Prze stê p stwo spro wad zenia po¿a ru, Pro kur atu ra i Pra wo 2005, nr 7–8.

[32] Sie wie r ski M.: Ko deks kar ny. Ko ment arz, War szawa 1958. 

[33] S³ow nik etym olo gic zny jêzy ka pol skiego, pod red. W. Do ros zewsk iego, t. IV, War -
szawa 1964.

[34] S³ow nik jê zyka pol skiego, pod red. W. Do ros zewsk iego, t. III , War szawa 1961.

[35] S³ow nik jê zyka pol skiego, pod red. W. Do ros zewsk iego, t. VI, War szawa 1964.

142 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015



[36] S³ow nik jê zyka pol skiego, pod red. M. Szym czaka, t. II, War szawa 1992.

[37] S³ow nik jê zyka pol skiego, pod red. S. Du bis za, t. V., War szawa 2003.

[38] S³ow nik jê zyka pol skiego, pod red. W. Do ros zewsk iego, t. IX, War szawa 1967, 

[39] S³ow nik jê zyka pol skiego, pod. red. W. Do ros zewsk iego, t. VII, War szawa 1965.

[40] Ste fa ñ ski R.A.: Po jê cie „mie nie w wie l kich roz mia rach” w ko de ksie ka r nym, Pro ku ra -
tu ra i Pra wo 1999, nr 5.

[41] Ste fa ñ ski R.A.: Ko men tarz do art. 163 kk (w:) Ko deks kar ny ko ment arz, pod red. M. Fi -
la ra, War szawa 2012, s. 758.  

[42] Ste fa ñ ski R.A.: Przegl¹d Uchwa³ Izby Kar nej oraz Izby Woj skow ej S¹du Naj wy¿s zego
w za kres ie pra wa kar nego ma ter ialne go, pra wa kar nego skar bow ego i pra wa wyk -
roczeñ za 2003 r., WPP 2004, nr 1.

[43] Sy git B.: Oce na praw na czyn ów spro wad zaj¹cych po¿ar, Pro kur atu ra i Pra wo 2010,
nr 1-2.

[44] Sy git B.: Po jê cie „po ¿a ru“ w no wo cze s nym pol skim usta wo da wstwie ka r nym. Ewo lu -
cja jego wyk³adni i uwa gi de lege fe ren da, [w:] Re fo r ma pra wa ka r ne go: pro po zy cje
i ko men ta rze.

[45] Ks iêga pami¹tkowa Prof. Bar bary Ku nick iej-Mi chals kiej, pod red. J. Ja kub owska-Hara,
C. No wak, J. Skupiñski, Warszawa 2008.

[46] Szwe dek E.: Glo sa do wy roku S¹du Na jwy ¿szego z 6 mar ca 1972 r., III KR 1/72, OSP
1973, nr 5, poz. 100.

[47] Szwe dek E.: Prze stê p stwo spro wad zenia po¿a ru (138 k.k.), Nowe Pra wo 1975, nr 5.

[48] War ka³³o W.: Wstêp do na uki ub ezpieczeñ. Za rys wyk³adu, War szawa 1951.

Akty pra w ne

 [1] Usta wa z 20 maja 1971 r. Ko deks wy kro czeñ, t.j. Dz.U.2013, poz. 482 z póŸn. zm.

 [2] Usta wa z 6 cze r w ca 1997 r. Ko deks ka r ny, Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.

 [3] Usta wy z 27 kwie t nia 2001 r. Pra wo ochro ny œro do wi ska, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232,
1238 z póŸn. zm. 

 [4] Dy re kty wa Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady 2012/18/UE z 4 li pca 2012 r. w spra wie
kon tro li za gro ¿eñ po wa ¿ ny mi awa ria mi zwi¹za ny mi z sub stan cja mi nie bez pie czny mi,
Dz. Urz. UE L 197/1 z 24 li pca 2012 r.

Orze cz ni c two

 [1] Uchwa³a S¹du Naj wy ¿sze go z 19 lu te go 2003 r., I KZP 49/02, OSNKW 2003 nr 3-4,
poz. 24.

 [2] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 63/71, OSNPG 1971, nr 10, poz.
177.

 [3] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPi KA 1972, nr 78.

 [4] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 10 kwie t nia 1972 r., I KR 4/72, Biu le tyn SN 1972, nr 7-8,
poz. 139. 

 [5] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 3 maja 1972 r., II KR 336/71, Biu le tyn SN 1972, nr 7-8,
poz. 138. 

Po jêcie po ¿aru w œw ietle obo wi¹zuj¹cych prz episów praw nych, na uki pra wa... 143



 [6] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 20 cze r w ca 1972 r. V KRN 209/72, OSNKW 1972, nr 10,
poz. 158.

 [7] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go (7) z 21 li sto pa da 1972 r., V KRN 374/72, OSNPG 1973,
nr 6, poz. 67.

 [8] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 28 ma r ca 1973 r., III KR 22/73, OSNPG 1973, nr 11,
poz. 161.

 [9] Wy rok S¹du Naj wy ¿sze go z 14 grud nia 1976 r., III KR 316/76, OSNKW 1977, nr 3,
poz. 20.

[10] Wy rok S¹du Na jwy¿szego z 13 lu tego 1978 r., IV KR 18/78, OSNPG 1978, nr 7,
poz. 80.

[11] Wy rok S¹du Na jwy¿szego z 11 grud nia 1978 r., II KR 269/78, OSNKW 1979, nr 5,
poz. 55. 

[12] Wy rok S¹du Na jwy¿szego z 5 pa Ÿdziernika 1973 r., II KR 117/73, OSNG 1974, nr 3-4, 
poz. 41.

[13] Wy rok S¹du Na jwy¿szego z 6 mar ca 1972 r. III Kr 1/72, OSNKW 1972, nr 7-8,
poz. 138.

[14] Wy rok S¹du Apel acy jnego w Rze szow ie z 3 sierp nia 1993 r., II AKr 69/93, OSA 1994,
nr 3, poz. 13.

[15] Wy rok S¹du Apel acy jnego we Wroc³awiu z 24 maja 2000 r., II AKa 149/00, OSA
2000, nr 11-12, poz. 78.

[16] Wy rok S¹du Apel acy jnego w Lu blin ie z 7 wr zeœn ia 2000 r., II AKa 149/2000, Przegl¹d
Orzeczn ictwa PA w Lu blin ie 2000, nr 13.

[17] Wy rok Sadu Apel acy jnego w Ka tow ica ch z 18 pa Ÿdz ier nika 2001 r., II AKa 372/01,
Lex nr 54688.

[18] Wy rok S¹du Apel acy jnego w Lu blin ie z 2 lu tego 2004 r., II AKa 421/03, OSNPK 2004, 
nr 11-12, poz. 20, KZS 2004, nr 12, poz. 43.

[19] Wy rok S¹du Apel acy jnego w Lu blin ie z 16 mar ca 2004 r., II AKa 407/03, OSNPK
2004, nr 11-12, poz. 23, KZS 2004, nr 12, poz. 44.

Po zo sta³e Ÿród³a

 [1] PN-EN ISO 13943: 2000 Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we – ter mi no lo gia, Pol ski Ko mi tet
Nor mali zacy j ny 2000. 

 [2] PN-ISO 8421-1/Ak:1997 Ochro na prze ciw po¿a ro wa. Ter mi no lo gia. Te r mi ny ogó l ne
i do tycz¹ce zja wi ska po ¿a ru (dla po trzeb krajo wych), Pol ski Ko mi tet Normalizacyjny
1997.

144 Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015


	127-144_WITCZAK_Pojecie pozaru.pdf

