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Pożary budynków mieszkalnych jako największe 
zagrożenie pożarowe dla życia i zdrowia 
mieszkańców Warszawy na podstawie danych 
programu SWD-ST z lat 2012–2016

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę występowania pożarów we-
wnętrznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na terenie War-
szawy na podstawie danych z lat 2012–2016. W pracy wskazano również prawdo-
podobne przyczyny powstawania pożarów, które zakwalifikowano do trzech grup 
oraz przedstawiono sposób pozyskiwania danych z programu SWD-ST. Celem 
artykułu jest wskazanie pożarów budynków mieszkalnych jako największe zagro-
żenie pożarowe dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy, przy jednocześnie 
najmniejszych wymaganiach im stawianych w zakresie wyposażenia w urządzenia 
przeciwpożarowe. 

Słowa kluczowe: pożary wewnętrzne, ofiary śmiertelne, budynki mieszkalne, zagro-
żenie pożarowe

Residential Buildings Fires as the Biggest Fire Hazard 
for the Inhabitants of Warsaw Based on the SWD-ST 
Program Data from 2012–2016

Abstract

The paper presents the description of the internal fires occurrence in single and 
multi-family residential buildings in Warsaw based on the data from 2012–2016. 
In addition the paper identifies the possible causes of fires, which were classified 
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into three groups, in addition the method of obtaining the data from the SWD- 
-ST program was presented. The purpose of the article is to indicate, on one hand, 
the fires of residential buildings as the biggest fire hazard for the life and health 
of Warsaw residents, and on the other, to show the smallest requirements for the 
equipment concerning the fire safety systems. 

Keywords: internal fires, fatalities, residential buildings, fire hazard

Wstęp

Pożary wewnętrzne budynków mieszkalnych stanowią największe zagrożenie 
pożarowe dla życia i zdrowia ludzi. Szczególnie w miastach, które są stolica-
mi województw, występuje ich najwięcej. Spowodowane jest to dużą liczbą 
ludności je zamieszkujących, a zatem i dużą liczbą budynków mieszkalnych.

Przyczyny pożarów mogą być spowodowane przez różnego rodzaju czyn-
niki. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dalszej części artykułu, wydaje 
się, że w głównej mierze czynniki te związane są z działalnością człowieka 
oraz wadami lub usterkami elementów wyposażenia budynków. Nieostroż-
ność, brak świadomości w zakresie posługiwania się otwartym ogniem czy też 
brak stosowania odpowiednich zabezpieczeń, ale również wady posiadanego 
sprzętu mają często tragiczne skutki. 

Zgodnie z przedstawionym w niniejszym artykule danymi statystycznymi, 
pożary obiektów mieszkalnych na tle wszystkich pożarów stwarzają naj-
większe zagrożenie pożarowe dla zdrowia i życia ludzi na terenie Polski, co 
znajduje swoje potwierdzenie również w poprzedzającym niniejszy artykuł, 
sześcioletnim okresie statystycznym [3]. Przedstawiciele odpowiednich służb 
(m.in. Państwowej Straży Pożarnej) są świadomi występowania problemu, 
jednak brakuje wiarygodnych analiz mogących dostarczyć rzetelnych infor-
macji na temat charakterystyki ich występowania. Takie analizy są jednym 
z elementów mogących dać początek inicjatywom pozwalającym na zmniej-
szenie zarówno skutków, jak i liczby tego typu zdarzeń. 

W związku z powyższym, w opinii autorów artykułu, istotne staje się do-
głębne zbadanie tej tematyki poprzez przeprowadzenie odpowiednich analiz 
dotyczących charakterystyki występowania, przyczyn powstawania, a w szcze-
gólności prób ustalenia powodów występowania osób rannych i ofiar śmier-
telnych pożarów budynków mieszkalnych. 



Pożary budynków mieszkalnych jako największe zagrożenie pożarowe… 93

Miastem o najwyższej liczbie tego typu zdarzeń jest Warszawa, co jedno-
znacznie wskazuje, iż wybór Warszawy jako miasta, które zostało poddane 
analizie, jest wyborem uzasadnionym przede wszystkim ze względu na naj-
większą liczbę dostępnych danych. W niniejszym artykule przedstawiono 
wyniki analiz pożarów budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zalicza-
nych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, w których wystąpiły osoby ranne lub 
ofiary śmiertelne. Analizy powstały na podstawie danych ewidencjonowanych 
programu SWD-ST z lat 2012−2016. 

1. Otrzymywanie danych z programu SWD-ST

System Wspomagania Decyzji jest programem wykorzystywanym w Państwo- 
wej Straży Pożarnej m.in. do archiwizowania informacji ze zdarzeń. „Infor-
macja ze zdarzenia” sporządzana jest każdorazowo przez kierującego działa-
niem ratowniczym w programie SWD-ST po zakończeniu działań. Zawiera 
36 rekordów do wypełnienia − część w formie wyboru, część w formie opisu. 
Umożliwia to tworzenie analiz i zestawień, które mogą pozwolić na udosko-
nalenie funkcjonowania PSP poprzez wykonanie określonych działań, ale 
także zmniejszenie skutków wybranych typów zdarzeń, jak również ich liczby. 
W przypadku chęci wykorzystania szczegółowych danych zarchiwizowanych 
w programie SWD-ST, koniecznym staje się ich pozyskanie. Proces pozyski-
wania danych i ich interpretacji jest dość problematyczny i został opisany 
później. Warto również wspomnieć, że aby otrzymać dostęp do tych danych, 
konieczne jest otrzymanie zgody właściwego komendanta PSP. 

Problematyka otrzymywania i interpretacji danych wynika z faktu, iż część 
z nich jest zakodowana w systemie dziesiątkowym i wymaga przekształcenia 
na system dwójkowy. Dotyczy to sześciu punktów (spośród wszystkich 36) 
informacji ze zdarzenia, określanych jako:

• „Zauważenie zdarzenia przez” – 12 pkt informacji ze zdarzenia;
• „Zgłoszono zdarzenie” – 13 pkt informacji ze zdarzenia;
• „Rodzaj prowadzonych działań” – 16 pkt informacji ze zdarzenia; 
• „Działania ratownicze prowadzono z użyciem sprzętu” – 17 pkt informacji 

ze zdarzenia;
• „Miejsce prowadzenia działań” – 18 pkt informacji ze zdarzenia;
• „Dane o obiekcie/pomieszczeniu, w którym powstało zdarzenie” – 30 pkt 

informacji ze zdarzenia.



Na rys. 1 przedstawiona została zakładka nr 17 okna dialogowego progra-
mu SWD-ST, na podstawie której opisany zostanie proces interpretacji danych.

Rys 1. Fragment okna dialogowego – zakładka 17 „informacji ze zdarzenia” 

programu SWD-ST

Źródło: Informacja ze zdarzenia programu SWD-ST

Poniżej przedstawiony został przykładowy proces pozyskiwania danych 
na podstawie jednego z sześciu zakodowanych punktów – punktu 17 infor-
macji ze zdarzenia dotyczącego użytego sprzętu. W związku z powyższym, 
jeżeli w punkcie tym widnieje zapis w systemie dziesiątkowym „268505098”, 
to koniecznym staje się jego przekształcenie na system binarny zawierający  
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31 znaków, gdyż ich liczba musi dokładnie odpowiadać liczbie sprzętu moż-
liwego do zaznaczenia w informacji ze zdarzenia, a tych jak widać na powyż-
szym rysunku jest 31. W tym przypadku po odkodowaniu będzie to zapis −  

„0010000000000010001000000001010”. Cyfra „1” oznacza, że dany sprzęt 
zostały użyty, natomiast cyfra „0” informuje, że nie został użyty. Kolejnym 
elementem utrudniającym interpretację jest fakt, że aby odczytać dane zgod-
nie z kolejnością, jaka jest w programie, należy odczytać zapis binarny od 
końca. Innymi słowy, pierwsza cyfra zapisu dwójkowego dotyczy ostatniej 
możliwości wyboru w programie SWD-ST. Znając te zasady, dowiadujemy się, 
że zapis − „0010000000000010001000000001010” oznacza, że w określonym 
zdarzeniu prowadzono działania z użyciem następującego sprzętu:

• podręcznego sprzętu burzącego;
• pomp typowych, pożarniczych;
• aparatów ochrony dróg oddechowych;
• drabin przenośnych;
• do tlenoterapii 100% tlenem.

Wszystkie dane zakodowane w systemie dziesiątkowym muszą być odko-
dowane i zinterpretowane w przedstawiony powyżej sposób, dlatego wyko-
nanie analizy zdarzeń staje się dosyć kłopotliwe, czasochłonne oraz wymaga 
podstawowej wiedzy w dziedzinie informatyki.

2. Charakterystyka pożarów budynków mieszkalnych na terenie Warszawy 

Przeprowadzona analiza pożarów obiektów jednorodzinnych i wielorodzin-
nych z osobami rannymi lub ofiarami śmiertelnymi w latach 2012−2016 
pozwoliła na pokazanie pewnych tendencji występowania oraz przyczyn 
powstawania tego typu zdarzeń. 

Wiarygodne przedstawienie informacji dotyczących pożarów z lat 2012−2016 
umożliwia wyciągnięcie odpowiednich wniosków, dzięki którym tematyka 
pożarów obiektów mieszkalnych stanie się choć w pewnym stopniu znana, 
a w konsekwencji przyczyni się do poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa 
pożarowego tych obiektów w przyszłości. 

W analizowanym okresie zanotowano w stolicy Polski 423 pożary obiek-
tów mieszkalnych, w wyniku których były osoby ranne lub ofiary śmiertelne.  
377 zdarzeń dotyczyło budynków wielorodzinnych, natomiast 46 jednorodzin-
nych. Skutkiem wszystkich tych pożarów była śmierć 69 osób, a ranne zostały 

Pożary budynków mieszkalnych jako największe zagrożenie pożarowe… 95



534 osoby, w tym 33 ratowników. Są to statystyki niepozwalające przejść obok 
pożarów budynków mieszkalnych obojętnie. 

Kierujący działaniem ratowniczym podczas wypełniania informacji ze 
zdarzenia w programie SWD-ST ma możliwość wskazania jednej przypusz-
czalnej przyczyny powstania pożaru spośród 38 określonych lub uznania jej 
jako nieustalonej, co daje łącznie 39 możliwości wyboru. 

Chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn powstawania ana-
lizowanych zdarzeń, podzielono wszystkie występujące przyczyny powstania 
pożarów na trzy grupy: czynnik ludzki, czynnik nieznany oraz czynnik techniczny. 
W tabeli 1 pokazano procentowy rozkład przyczyn w kolejności od najczęściej 
występującego do najmniej oraz ich agregację do jednego ze wspomnianych 
trzech grup czynników. Biorąc pod uwagę ostrożność kierujących działaniami 
ratowniczymi w określaniu przypuszczalnych przyczyn powstawania pożarów 
do danych, należy podchodzić z pewną dozą ostrożności. 

Tabela 1. Procentowy udział przypuszczalnych przyczyn powstawania  

pożarów wraz z ich agregacją

Rodzaj 
czynnika

Liczba oraz 
procent 

występowania
Rodzaj przypuszczalnej przyczyny 

Nieznany 154 (36,41%) nieustalone

Ludzki 100 (23,64%)
nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy 
posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 
papierosy, zapałki

Ludzki 68 (16,08%) NOD w pozostałych przypadkach

Ludzki 23 (5,44%) podpalenia (umyślne) w tym akty terroru

Techniczny 21 (4,96%)
wady urządzeń i instalacji elektrycznych, 
w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, 
odbiorniki bez urządzeń grzewczych

Nieznany 18 (4,26%) inne przyczyny

Ludzki 6 (1,42%) nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji 
elektrycznych
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cd. Tabeli 1.

Rodzaj 
czynnika

Liczba oraz 
procent 

występowania
Rodzaj przypuszczalnej przyczyny 

Techniczny 5 (1,18%) wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 
w szczególności: piece, grzałki, kuchnie

Ludzki 5 (1,18%)
nieostrożność osób nieletnich (NON) przy 
posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 
papierosy, zapałki

Techniczny 5 (1,18%) wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

Ludzki 3 (0,71%) NOD przy posługiwaniu się substancjami 
łatwopalnymi i pirotechnicznymi

Ludzki 3 (0,71%) NON w pozostałych przypadkach

Techniczny 2 (0,47%) wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe

Ludzki 2 (0,47%) nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
ogrzewczych na paliwo gazowe

Ludzki 2 (0,47%) nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
ogrzewczych na paliwo stałe

Ludzki 2 (0,47%) nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych 
urządzeń ogrzewczych

Ludzki 2 (0,47%) NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-
niebezpiecznych

Nieznany 1 (0,24%) wyładowania atmosferyczne

Ludzki 1 (0,24%) NON przy posługiwaniu się substancjami 
łatwopalnymi i pirotechnicznymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST

Na podstawie danych z tabeli 1, na rys. 2, przedstawiono rozkład przypusz-
czalnych przyczyn powstawania pożarów zagregowanych do czynnika ludzkiego, 
nieznanego oraz technicznego.
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Rys. 2. Rozkład przypuszczalnych przyczyn powstawania analizowanych pożarów 

zagregowanych do czynnika technicznego, ludzkiego oraz nieznanego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST

Takie przedstawienie sytuacji może wskazywać, iż przyczyną 51% badanych 
zdarzeń był czynnik ludzki, w związku z czym można domniemywać, że ponad 
połowa pożarów z osobami rannymi lub ze skutkiem śmiertelnym była efektem 
pośredniej lub bezpośredniej działalności człowieka. Analizując dalej, tylko 
w 8% zdarzeń przyczyną mógł być czynnik techniczny, gdzie wydawać by się 
mogło, że to właśnie ten czynnik w głównej mierze przyczynia się do powsta-
wania tego typu zdarzeń. Na tej podstawie oraz na podstawie doświadczeń 
autorów wnioskuje się, że ludzie nie są świadomi, że to przez ich nieuwagę, 
nieostrożność czy też brak znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa 
pożarowego mogą powstawać pożary o tak tragicznych skutkach. Problemem, 
który utrudnia interpretację wyników, jest klasyfikowanie przypuszczalnych 
przyczyn jako nieznane, których w badaniu było aż 41%. 

Warto również przedstawić charakterystykę przestrzenną analizowanych 
pożarów. Ma ona na celu zobrazowanie rozmieszczenia wszystkich analizo-
wanych pożarów na terenie Warszawy z podziałem na dzielnice, co zostało 
przedstawione na rys. 3. Następnie, poprzez odpowiednią interpretację, wy-
ciągnięto wnioski pozwalające na pokazanie rejonów najbardziej zagrożonych. 

Na przedstawionej na rys. 3 mapie Warszawy z zaznaczoną lokalizacją 
miejsc, w których wystąpiły pożary budynków jednorodzinnych i wielorodzin-
nych ze skutkiem śmiertelnym lub udziałem osób rannych zauważyć można 
tendencję występowania pożarów w rejonach Warszawy, gdzie występuje gęsta 
zabudowa mieszkalna z przewagą przedwojennych kamienic. Najwięcej, bo 61 
zdarzeń, wystąpiło w dzielnicy Mokotów, następnie w dzielnicach Wola − 42, 
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Praga Południe − 37, Praga Północ − 33 i Śródmieście − 31. Najmniej, bowiem 
tylko po dwa zdarzenia zanotowano w dzielnicy Wilanów oraz Wesoła.

Rys. 3. Rozmieszczenie analizowanych pożarów na terenie Warszawy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST oraz danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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Taka charakterystyka ujawnia jedynie rozmieszczenie analizowanych po-
żarów, a nie uwzględnia innych parametrów dotyczących powierzchni dzielnic 
czy też liczby mieszkańców je zamieszkujących. Pomocne stało się wykonanie 
kolejnych dwóch map przedstawionych na rys. 4 i 5. Pierwsza z nich informuje 
ile pożarów przypadło na 1 km2 danej dzielnicy, druga natomiast przedstawia 
liczbę zdarzeń w odniesieniu do 10 000 mieszkańców każdej z dzielnicy. 

Rys. 4. Liczba analizowanych pożarów przypadająca na 1 km2 danej dzielnicy 

na terenie Warszawy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST oraz danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej
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Rys. 5. Liczba analizowanych pożarów przypadająca na 10000 mieszkańców 

danej dzielnicy na terenie Warszawy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST oraz danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej

Przedstawione na rys. 4 i 5 mapy pozwalają spojrzeć na rozkład pożarów 
z innej perspektywy. Biorąc pod uwagę liczbę pożarów przypadających na 1 km2 
powierzchni, najwyższe wskaźniki zauważamy nadal w centrum miasta, ze 
szczególnym wyróżnieniem Pragi Północ. Dzielnica ta pod względem liczby 
analizowanych pożarów, które wystąpiły na jej terenie, była dopiero czwarta 
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w kolejności. W tym przypadku to właśnie tam osiągnięto najwyższy wskaźnik. 
Jest to dowodem na istotę przedstawiania charakterystyki przestrzennej na 
kilka sposobów. Dzielnice Wilanów i Wesoła, podobnie jak w przypadku ogól-
nej liczby pożarów, tak i w tej charakterystyce osiągnęły najniższe wskaźniki. 

Charakterystyka ukazująca liczbę pożarów w odniesieniu do 10 000 miesz-
kańców danej dzielnicy okazała się bardzo ciekawa i wydaje się być dobrym 
etapem w analizie pożarów z ofiarami śmiertelnymi lub osobami rannymi na 
terenie Warszawy. Odnosi się bezpośrednio do liczby mieszkańców, przez co 
dzielnice, w których zanotowano więcej zdarzeń, mogą w tej charakterystyce 
osiągać dużo niższe wyniki i odwrotnie. W przypadku tej mapy sytuacja doty-
cząca zagrożenia pożarowego na terenie Warszawy wygląda nieco inaczej niż 
w przypadku dwóch poprzednich. Najwyższe wskaźniki osiągnięto w dzielnicy 
Włochy, Praga Północ, Rembertów, Wola, Wawer i Mokotów. Wyniki te znacz-
nie odbiegają od uzyskanych przy poprzednich charakterystykach. Dotychczas 
wydawać by się mogło, że w dzielnicach Włochy, Rembertów i Wawer panuje 
niewielkie zagrożenie. Jednak w tym przypadku osiągnęły najwyższe wyniki, po-
mimo niedużej liczby zdarzeń w stosunku do pozostałych dzielnic. Nie zmieniła 
się natomiast sytuacja w dwóch dzielnicach − Wilanów i Wesoła, które zarówno 
w poprzednich, jak i w tej charakterystyce osiągnęły najniższe wskaźniki.

Przedstawione trzy charakterystyki przestrzenne dotyczące lat 2012−2016 
umożliwiają analizę problemu pod różnym kątem. Ujawniają one duże zagro-
żenie pożarowe w centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Pragi 
Północ, która w każdej z nich osiąga jedne z najwyższych wskaźników, przez 
co na tej podstawie zyskuje miano dzielnicy charakteryzującej się największym 
zagrożeniem pożarowym na terenie Warszawy. Należy jednak zwrócić uwagę na 
dzielnicę Rembertów oraz Włochy, gdzie pomimo niewielkiej liczby pożarów, 
osiągnięto najwyższe średnie liczby pożarów na 10 000 mieszkańców. Patrząc 
pod kątem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańca Warszawy, 
to właśnie w tych dzielnicach, a także na Pradze Północ jest ono najwyższe. 
Wszystkie charakterystyki potwierdziły, że najmniejsze zagrożenie występuje 
w dzielnicy Wesoła i Wilanów. 

Podsumowanie

Niniejszy artykuł miał na celu przedstawienie charakterystyki dotyczącej po-
żarów budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie Warszawy 
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w latach 2012−2016 ze skutkiem śmiertelnym lub udziałem osób rannych. 
Problematyczny proces interpretacji informacji ze zdarzeń z programu SWD-ST, 
otrzymanych dzięki współpracy z KM PSP Warszawa, spowodował również 
chęć wyjaśnienia tego zakresu. Brak jest tego typu informacji w literaturze bran-
żowej. Zakodowanie części danych w systemie dziesiątkowym uniemożliwia 
bezpośredni odczyt i analizy, konieczne staje się ich odkodowanie na system 
dwójkowy oraz odpowiednia interpretacja. 

Na podstawie przypuszczalnych przyczyn powstawania omawianych 
pożarów poprzez ich agregację do czynnika ludzkiego, nieznanego oraz 
technicznego można przypuszczać, że około połowa zdarzeń mogła powstać 
w wyniku błędu ludzkiego. Mowa tutaj o bezpośredniej i pośredniej działal-
ności człowieka. W opinii autorów opracowania zachodzi zatem konieczność 
podnoszenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie, by przez swoje 
nieostrożne lub nieodpowiedzialne zachowanie nie dopuszczać do powsta-
wania pożarów. Ważne jest również prowadzenie odpowiedniej działalności 
prewencyjnej tak, aby społeczeństwo posiadało choć podstawową wiedzę 
umożliwiającą rozpoznanie ewentualnych zagrożeń, mogących mieć wpływ 
na powstanie pożaru. Kolejnym bardzo ważnym aspektem do poruszenia, 
a zarazem dużym utrudnieniem w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego, jest brak wiedzy społeczeństwa w dziedzinie możliwości ko-
rzystania z urządzeń pozwalających na wczesne wykrycie i sygnalizację po-
żaru, jak również na temat niebezpieczeństw pochodzących od toksycznych 
produktów spalania. 

Powyższą tezę potwierdzają wyniki badań opublikowanych w 2016 r. przez 
firmę Ipsos Sp. z o.o. wykonane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które wskazują, że jedynie 18% ankietowanych posiadało 
w domu czujnik dymu [11]. 

Pożar zainicjowany w budynku mieszkalnym niesie za sobą zagrożenie 
związane z występowaniem płomieni, gorących gazów, wysoką temperaturą, 
dymem, niedoborem tlenu oraz produktami spalania, z których najbardziej 
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, a zarazem najczęściej występują-
ce w tego typu pożarach to tlenek węgla, chlorowodór oraz cyjanowodór.  
Zagrożenie od wszystkich wymienionych czynników potęguje fakt zamkniętej 
przestrzeni oraz możliwość szybkiego rozwoju pożaru ze względu na wystę-
pującą zazwyczaj dużą ilość materiałów łatwopalnych na stosunkowo nie-
wielkiej powierzchni. Wydaje się, że słusznym byłoby wyposażanie mieszkań  
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w elementy wykonane z materiałów charakteryzujących się trudnozapalnoś-
cią oraz mniejszym rozprzestrzenianiem ognia bez wydzielania toksycznych 
produktów spalania i rozkładu termicznego, a także nadmiernych ilości 
dymu [12]. Podejrzewa się, że wiele pożarów nie rozwinęłoby się gdyby miesz-
kania były zaopatrzone w autonomiczne systemy detekcji pożaru – czujki 
pożarowe. Charakteryzują się one prostotą i skutecznością działania oraz 
stosunkowo niskim kosztem, a mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś 
życia. Większość ofiar śmiertelnych w pożarach ginie nie od samych płomieni, 
a właśnie od zatrucia produktami spalania, przez co wyposażenie mieszkań 
w podstawowe systemy detekcji może okazać się skuteczne w zmniejszeniu 
liczby ofiar śmiertelnych. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie nakła-
dają na właścicieli mieszkań obowiązku ich wyposażenia w system sygnalizacji 
pożarowej, dlatego prowadzenie odpowiednich kampanii społecznych może 
choć w pewnym stopniu przyczynić się do podniesienia świadomości ludzi 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Warto w tym miejscu nadmienić, że 
w niektórych krajach, jak np. Wielka Brytania czy Republika Czeska popular-
ne są systemy wykrywania pożaru podłączone do sieci telefonicznej [9, 10]. 
W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa przez dany system, automatycznie 
informacja ta przekazywana jest przez sieć telefoniczną do straży pożarnej. 
Jest to rozwiązanie bardzo efektywne, szczególnie w przypadku nieobecności 
domowników. 

Przedstawione w artykule trzy charakterystyki przestrzenne dotyczące wy-
stępowania analizowanych pożarów pozwalają na analizę zagrożenia w każdej 
z dzielnic pod różnym kątem. Pierwsza z nich przedstawia ogólne rozmiesz-
czenie pożarów, z której wynika, że najwięcej pożarów występuje w centrum 
miasta. Jest to najprawdopodobniej wynikiem występowania starych kamienic 
oraz gęstej zabudowy mieszkalnej. Najmniej tego typu pożarów zanotowano 
w dzielnicy Wilanów i Wesoła – łącznie 4 pożary, stanowiące tylko 0,9% spo-
śród wszystkich. Są to dzielnice o najmniejszym zagrożeniu pożarowym dla 
mieszkańców, co potwierdzają wszystkie wykonane charakterystyki. Druga 
charakterystyka dotycząca liczby analizowanych zdarzeń w odniesieniu do 
1 km2 powierzchni dzielnicy daje podobny obraz sytuacji. Najwyższe wskaź-
niki nadal występują w centrum Warszawy, jednak w tym przypadku należy 
szczególnie wyróżnić Pragę Północ. Najciekawszą, o ile nie najważniejszą 
charakterystyką dotyczącą pożarów budynków jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców jest trzecia z nich, która 

104 Łukasz Kuziora, Damian Gawrych



przedstawia liczbę pożarów w odniesieniu do 10 000 mieszkańców każdej dziel-
nicy. Osiągnięte wyniki, a zatem zagrożenie w poszczególnych rejonach różni 
się znacząco od poprzednich charakterystyk. O ile Praga Północ nadal jest 
dzielnicą o jednym z najwyższych wskaźników, to w tym przypadku dzielnice 
Włochy i Rembertów pomimo niewielkiej liczby pożarów charakteryzują się 
wysokim ryzykiem utraty życia lub zdrowia dla mieszkańców w konsekwencji 
wystąpienia pożaru. 

Podsumowując, największe zagrożenie pożarowe dla mieszkańców wystę-
puje w dzielnicy Praga Północ, jednak na podstawie trzeciej charakterystyki 
niebezpieczne okazały się również dotychczas niewyróżniające się dzielnice 
Włochy i Rembertów. Wydaje się, że w tych dzielnicach należałoby rozważyć 
wprowadzenie programów, których celem byłoby podniesienie świadomości 
społeczeństwa na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

Przedstawiona w artykule analiza dotycząca miasta Warszawy przybli-
ża problematykę pożarów budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych 
z udziałem osób rannych lub ze skutkiem śmiertelnym. Otrzymane wyniki 
oraz spostrzeżenia powinny również mieć wpływ na świadomość ludzi w całej 
Polsce, a nie tylko w stolicy. Należy prowadzić różne przedsięwzięcia, dzięki 
którym zaistnieje szansa na zmniejszenie zarówno liczby, jak i skutków tego 
typu zdarzeń. 
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