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W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa 
imprezy masowej przez jej organizatora odpowiednie służby mogą wnios-
kować do organu, który wydał zezwolenie na przeprowadzenie impre-
zy masowej, o jej przerwanie. Organ wydaje taką decyzję w przypadku 
stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych 
w zezwoleniu, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym 
niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się 
organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. 

W 2018 r. przeprowadzono 7822 imprezy masowe w Polsce, w związ-
ku z którymi Policja prowadziła działania zabezpieczające. Wśród nich 
210 zakwalifikowanych zostało jako imprezy masowe podwyższonego 
ryzyka, stanowiąc 2,7% ogółu imprez masowych.
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Indywidualne środki ochrony ludności – najczęściej stosuje 
się w celu ochrony przed skażeniami, zwłaszcza przed wnikaniem środ-
ków trujących, biologicznych czy też pyłu radioaktywnego do wnętrza 
organizmu. Środki te służą ochronie całej powierzchni ciała, a także dróg 
oddechowych i oczu. Indywidualne środki ochrony przed skażeniami są 
stosowane przez → l u d n o ś ć  c y w i l n ą  [t. 3] i zapewniają jej → b e z -
p i e c z e ń s t w o  [t. 1] w strefach objętych skażeniem oraz przez członków 
→ f o r m a c j i  o b r o n y  c y w i l n e j, którym umożliwiają prowadzenie 
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akcji ratowniczych na terenach skażonych. Środki tego typu są również 
wykorzystywane w określonych zakładach pracy.

Do indywidualnych środków → o c h r o n y  l u d n o ś c i  [t. 3] zali-
czamy środki ochrony dróg oddechowych oraz środki ochrony skóry. 
Ochronę dróg oddechowych zapewniają maski przeciwgazowe filtra-
cyjne i izolacyjne oraz respiratory. Działanie masek filtracyjnych polega 
na oczyszczaniu skażonego powietrza, które przechodzi przez specjalny 
pochłaniacz do układu oddechowego człowieka. Przeciwgazowa maska 
filtracyjna oczyszcza powietrze, ale nie wytwarza tlenu, zatem użycie 
takiej maski jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy w atmosferze znajduje 
się minimum 17% tlenu. Standardowy pochłaniacz nie chroni przed tlen-
kiem węgla i nie można go stosować w czasie pożarów przestrzennych. 
Możemy wyróżnić maski przeciwgazowe filtracyjne wojskowe, cywilne, 
a także przemysłowe.

Do niedawna w wojsku polskim stosowano maski MP-4 i SzM-41, 
które zostały zastąpione nowoczesnymi maskami MP-5 oraz MP-6. War-
to nadmienić, że nowelizacja doktryny obronnej z 2004 r., dokonana 
w 2014 r., rozszerzyła nieco zakres indywidualnych środków ochrony 
przed skażeniami stosowanych w wojsku. Mianowicie, → ż o ł n i e r z e  [t. 4] 
oprócz masek i odzieży ochronnej zostali wyposażeni dodatkowo w indy-
widualne pakiety do likwidacji skażeń, sprzęt dozymetryczny oraz pakiety 
do udzielania → p i e r w s z e j  p o m o c y  [t. 3]. 

W przypadku masek cywilnych w użyciu są maski filtracyjne MC-1 – 
MS-3, składające się z części twarzowej i pochłaniacza. Na podstawie 
odpowiednich pomiarów głowy należy dopasować część twarzową. Maska 
jest prawidłowo dobrana i dopasowana, gdy górny brzeg przylega do czoła 
poniżej linii włosów, natomiast dolny obejmuje z łatwością podbródek 
i nie wrzyna się w krtań, obrzeża boczne maski nie dotykają małżowin 
usznych, a oczy znajdują się w połowie wysokości szkieł okularowych. 

Kolejnym rodzajem indywidualnych środków ochrony dróg odde-
chowych, obok masek wojskowych i cywilnych, są maski przemysłowe, 
pochłaniacze przeciwgazowe oraz respiratory, stosowane na terenie więk-
szych przedsiębiorstw, hut, kopalń, a także zakładów, produkujących lub 
wykorzystujących w procesie produkcyjnym substancje niebezpieczne 
dla życia i zdrowia człowieka. W niektórych zakładach przemysłowych 
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na pracowników został nałożony bezwzględny obowiązek stosowania 
środków ochrony układu oddechowego w trakcie pracy, zwłaszcza w sy-
tuacji, gdy zawartość tlenu w wydychanym powietrzu utrzymuje się na 
poziomie poniżej 17% jego składu, gdy stężenie groźnych substancji w po-
wietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenia dla tych substancji, 
a także gdy temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną 
normę umożliwiającą wykonywanie obowiązków zawodowych. Sprzęt 
wykorzystywany do ochrony dróg oddechowych m.in. w zakładach pracy 
został określony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidu-
alnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Na mocy przepisów 
rozporządzenia za środki ochrony indywidualnej uznano środki zapro-
jektowane i wyprodukowane do noszenia bądź trzymania przez osobę 
w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą → z a g r o ż e ń  [t. 4] dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby; wymienialne elementy składowe 
tychże środków, implikujące ich funkcję ochronną; systemy przyłączy 
do środków, które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zapro-
jektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub 
ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego 
przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych 
przed użyciem. Natomiast norma PN-EN 133 (Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Podział) określiła klasyfikację sprzętu, uwzględniając nie-
dobór tlenu w powietrzu oraz obecność szkodliwych substancji (pyłów, 
gazów, oparów itp.). W konsekwencji ochrona dróg oddechowych polega 
na dostarczeniu powietrza z czystego źródła, wykorzystując sprzęt izo-
lujący, a także na oczyszczaniu wdychanego powietrza dzięki sprzętowi 
oczyszczającemu. Sprzęt izolujący zapewnia dopływ świeżego powietrza 
z niezależnego źródła. Najczęściej akcesoria izolujące stosuje się przy zbyt 
niskiej zawartości tlenu w powietrzu, w przypadku wysokiego stężenia 
substancji szkodliwych (bądź jeśli stężenie nie jest nam dokładnie znane), 
gdy groźna substancja w postaci gazu nie posiada zapachu i nie można jej 
zidentyfikować, gdy proces filtracji powietrza okazuje się niewystarczający. 
Wśród sprzętu izolującego występują urządzenia autonomiczne (aparaty 
butlowe i regeneracyjne) oraz stacjonarne w postaci wężowych aparatów 
sprężonego powietrza.
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Do sprzętu oczyszczającego zalicza się akcesoria umożliwiające 
oczyszczanie wdychanego powietrza ze szkodliwych substancji chemicz-
nych oraz pyłów. Są nimi pochłaniacze zatrzymujące substancje chemiczne 
w gazowym stanie skupienia; filtry zatrzymujące cząsteczki stałe (pyły 
i kropelki cieczy w formie aerozolu – mgły); filtropochłaniacze stanowią-
ce połączenie pochłaniaczy i filtrów. Wymieniony sprzęt oczyszczający 
jest skuteczny wyłącznie w połączeniu z częścią twarzową (z wyjątkiem 
przeciwpyłowych półmasek jednorazowych). 

W przypadku ewakuacji ze strefy zagrożonej możemy również wska-
zać na sprzęt ucieczkowy. Akcesoria należące do sprzętu ucieczkowego 
stosuje się wyłącznie w nagłych sytuacjach wymagających natychmiasto-
wego opuszczenia skażonej strefy.

Maski przemysłowe chronią drogi oddechowe pracowników narażo-
nych bezpośrednio na kontakt m.in. z toksycznymi środkami przemysło-
wymi, substancjami chemicznymi oraz pyłami. Są wykorzystywane także 
w czasie likwidacji awarii oraz w trakcie akcji ratowniczych. Pochłaniacze 
przeciwgazowe można stosować zarówno do masek typu wojskowego 
i cywilnego, jak i do masek przemysłowych. Pochłaniacze służą do ochrony 
przed szkodliwym działaniem określonych środków toksycznych. Pochła-
niacze są opatrzone oznakowaniem barwnym, które ułatwia ich identyfika-
cję. Każdy pochłaniacz ma termin ważności. Używając pochłaniacza w sy-
tuacji zagrożenia bronią masowego rażenia, należy wykazać się dokładną 
znajomością właściwości ochronnych konkretnych rodzajów pochłaniaczy. 
Nie wszystkie te środki gwarantują jednoczesną ochronę przed pyłem 
promieniotwórczym, aerozolem biologicznym oraz środkami trującymi.

Aby dobrać optymalną ochronę dróg oddechowych pracownika, na-
leży uwzględnić określone czynniki, do których zaliczamy: 

 ▶ ilość tlenu we wdychanym powietrzu; 
 ▶ formę zanieczyszczeń; 
 ▶ rodzaj oraz poziom stężenia niebezpiecznej substancji (w przypad-

ku braku wiedzy na ten temat należy zastosować sprzęt izolujący); 
 ▶ woń niebezpiecznej substancji (w sytuacji niewyczuwalnego zapa-

chu należy skorzystać ze sprzętu izolującego, gdyż przy akcesoriach 
oczyszczających użytkownik nie będzie w stanie ocenić, czy doszło 
do uszkodzenia pochłaniacza); 
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 ▶ intensywność pracy; 
 ▶ temperaturę i wilgotność otoczenia; 
 ▶ czas pracy (czas użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych 

jest zazwyczaj uzależniony od parametrów tego sprzętu); 
 ▶ widoczność; 
 ▶ komunikację; 
 ▶ mobilność; 
 ▶ szczelność maski; 
 ▶ współdziałanie z innymi akcesoriami ochrony indywidualnej. 

Przy dobieraniu właściwego filtru jest obligatoryjne obliczenie mini-
malnej wartości wskaźnika ochrony poprzez podzielenie stężenia substancji 
szkodliwej przez odpowiadające jej najwyższe dopuszczalne stężenie. Naj-
wyższe dopuszczalne stężenie jest średnią ważoną wartością stężenia, które-
go oddziaływanie na pracownika przez 8 godzin dziennie przy przeciętnym 
tygodniowym wymiarze pracy (określonym w kodeksie pracy) przez okres 
jego aktywności zawodowej nie powinno powodować negatywnych zmian 
w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego dzieci. Po obliczeniu mini-
malnej wartości wskaźnika ochrony należy wybrać klasę i rodzaj sprzętu, 
tak aby posiadał on wyższy poziom wskaźnika ochrony AFP (Assigned 
Protection Factor – spodziewany wskaźnik ochrony). Gdy w zakładzie 
pracy zostanie wykryta substancja zanieczyszczająca w formie pyłu o stę-
żeniu 4,8 mg/m3, a najwyższe dopuszczalne stężenie wynosi 0,6 mg/m3, to 
minimalny wskaźnik ochrony wynosi 8 (4,8 : 0,6 = 8). Wówczas wybiera 
się sprzęt, dla którego AFP jest większe niż 8. Po dokonaniu właściwej 
identyfikacji substancji szkodliwej należy wybrać typ pochłaniacza, do-
bierając jednocześnie tzw. klasę ochrony pochłaniacza. Warunkiem jest 
pewność, że konkretny pochłaniacz podlegał testom wykonanym przez 
producenta, uzyskując akceptację pracy z konkretną substancją. Wówczas 
można dokonać obliczenia minimalnej wartości wskaźnika ochrony, dzieląc 
stężenie substancji przez jej najwyższe dopuszczalne stężenie. Następnie 
wybieramy rodzaj sprzętu, aby posiadał on wyższy poziom ochrony AFP. 
Jeśli substancją jest np. aceton, a jego stężenie wynosi 3000 mg/m3, to należy 
podzielić to stężenie przez najwyższe dopuszczalne stężenie, które wynosi 
200 mg/m3 (3000 : 200 = 15). Minimalny poziom ochrony wynosi 15, zatem 
AFP sprzętu powinno być większe niż 15.
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Drugim rodzajem masek przeciwgazowych, obok filtracyjnych, są 
maski izolacyjne, które pozwalają użytkownikowi oddychać powietrzem 
lub tlenem zgromadzonym lub wytworzonym w specjalnych urządze-
niach znajdujących się na wyposażeniu masek izolacyjnych. Maski tego 
typu zapewniają całkowitą izolację dróg oddechowych, twarzy i oczu od 
skażonego powietrza. Powietrze służące do oddychania posiada zdolności 
regenerujące dzięki znajdującemu się w masce zapasowi tlenu i wchłania-
niu dwutlenku węgla, który wydziela się w trakcie oddychania. Wśród 
masek przeciwgazowych izolacyjnych można dokonać jeszcze klasyfika-
cji na maski z chemicznym źródłem tlenu, maski z tlenem sprężonym 
oraz maski zawierające inne mieszanki oddechowe. 

W ramach indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych 
wyróżnia się dodatkowo tzw. środki zastępcze. Są one zazwyczaj wyko-
rzystywane przez ludność cywilną, która nie ma dostępu do środków 
profesjonalnych. Należy jednak pamiętać, że środki zastępcze nie chronią 
przed działaniem bojowych środków trujących, a jedynie zabezpieczają 
drogi oddechowe przed skażeniami pyłem promieniotwórczym, pyłem 
nietoksycznym oraz częściowo przed bakteriami chorobotwórczymi. 
Chcąc ochronić drogi oddechowe, można użyć tamponów (opasek z gazy), 
opasek tkaninowych, respiratorów, masek przeciwpyłowych, półmasek 
przemysłowych, szala wełnianego lub ręcznika.

Kolejnym typem środków ochrony indywidualnej są środki ochrony 
skóry. Środki te gwarantują ochronę powierzchni ciała przed szkodliwym 
działaniem ciekłych substancji trujących i ich par, środków biologicznych, 
substancji promieniotwórczych oraz przed promieniowaniem cieplnym 
wybuchów jądrowych i środkami zapalającymi. Odzież ochronna wystę-
puje w wariancie hermetycznym i niehermetycznym. Do hermetycznych 
środków ochrony skóry zalicza się lekką odzież ochronną dwuczęścio-
wą (L-1) oraz jednoczęściową (L-2), wykonaną z podgumowanej tkaniny. 
Natomiast przykładem odzieży niehermetycznej jest ogólnowojskowa 
odzież ochronna. 

Odzież ochronna lekka (L-1) jest wykorzystywana głównie w trakcie 
rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych. L-1 składa się 
z bluzy z kapturem, spodni zaopatrzonych w pończochy ochronne i rękawic 
ochronnych. Wszystkie te elementy są umieszczone w odpowiedniej torbie. 
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Odzież ochronną lekką jednoczęściową (L-2) stosuje się w terenie silnie 
skażonym środkami trującymi lub substancjami promieniotwórczymi. 
Odzież L-2 składa się z kombinezonu, rękawic ochronnych i torby. Kom-
binezon tworzą kalosze, bluza i kaptur scalone w jedną całość. 

Na ogólnowojskową odzież ochronną, stosowaną głównie przez 
jednostki ratownicze → o b r o n y  c y w i l n e j  [t. 3], składa się płaszcz 
ochronny, pończochy oraz pięciopalcowe rękawice ochronne. Ogólno-
wojskowa odzież ochronna jest stosowana w razie napadu chemicznego 
z użyciem → b r o n i  b i o l o g i c z n e j  [t. 1], a także przy opadaniu sub-
stancji promieniotwórczych z obłoku wybuchu jądrowego, w trakcie pro-
wadzenia działań i zabiegów specjalnych na obszarze skażonym. Płaszcz 
może służyć również jako narzutka lub kombinezon. Płaszcz ochronny 
użyty wraz z rękawami może być wykorzystywany w trakcie przebywania 
w rejonie skażonym pyłem promieniotwórczym bądź skażonym środkami 
biologicznymi, w trakcie odkażania, dezaktywacji i dezynfekcji. W trak-
cie opadania pyłu promieniotwórczego płaszcz ochronny jest stosowany 
jako narzutka. 

W Wojsku Polskim izolacyjna odzież ochronna OP-1 została zastąpio-
na odzieżą filtracyjną FOO-1, która wraz z maską przeciwgazową chroni 
żołnierza przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promienio-
twórczymi, stanowiąc jednocześnie efektywną barierę dla promieniowania 
alfa oraz częściowo dla promieniowania beta. Celem poprawy ochrony 
przed ciekłymi środkami trującymi oraz opadem promieniotwórczym na 
FOO-1 należy dodatkowo założyć narzutkę ochronną. Narzutka ochron-
na NO-1 wraz z filtracyjną odzieżą ochronną i maską przeciwgazową ma 
chronić żołnierza przed kroplami bojowych środków trujących, środków 
biologicznych, pyłem promieniotwórczym, ciekłymi wysokotoksycznymi 
substancjami przemysłowymi, produktami ropopochodnymi, a także 
opadami atmosferycznymi. 

Ponadto żołnierze Wojska Polskiego zostali wyposażeni w lekką izo-
lacyjną odzież ochronną LIOO-1 (w komplecie z maską przeciwgazową), 
przeznaczoną do ochrony skóry i układu oddechowego przed działa-
niem bojowych środków trujących oraz toksycznych środków przemysło-
wych, również biologicznych, w postaci par, aerozoli, pyłu czy też kropel. 
Odzież ochronna LIOO-1 zabezpiecza przed promieniowaniem alfa oraz 



Indywidualne środki  o chrony ludności

569

częściowo – przed promieniowaniem beta. Jest wykonana z materiału 
posiadającego właściwości samogasnące.

Jako środki zastępcze ochrony skóry można wykorzystać: 
 ▶ płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z płótna impregnowanego 

lub podgumowanego, gumy, tkaniny z włókien sztucznych, pla-
styków; 

 ▶ gumowe obuwie wykonane z tworzyw oraz skóry z długimi cho-
lewami, śniegowce; 

 ▶ okulary ochronne (przemysłowe, motocyklowe, gogle narciarskie); 
 ▶ nakrycia głowy wykonane ze skóry, gumy lub tworzyw. 

Wykorzystując zastępcze środki ochrony skóry, uzupełnione maską 
lub półmaską, można w warunkach skażeń przemieszczać się po niewiel-
kich odcinkach terenu, aby wydostać się ze strefy skażonej, docierając do 
ukryć, lub podjąć obligatoryjne, niezbyt czasochłonne czynności ratownicze.
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R. Kalinowski, Obrona cywilna w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011; tenże, Ochrona ludności – bezpie-
czeństwo – nauka i edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach, Siedlce 2011; tenże, Monitorowanie zagrożeń, Wydawnictwo 
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003; W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności 
cywilne. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Wydaw-
nictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010; P. Maciejewski, W. Robak, 
Indywidualne środki ochrony przed skażeniami w Wojsku Polskim, „Bezpieczeństwo 
i Technika Pożarnicza” 2015, vol. 37, iss. 1; B. Michailiuk, Miejsce ochrony ludno-
ści i ratownictwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 

„Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Administracja” 2015, nr 5 (1); tenże, Podsystem 
ratownictwa i ochrony ludności. „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 4 (93); E. Najbert, 
K. Sipowicz, T. Pietras, Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce, Wydaw-
nictwo e-bookowo, Będzin 2017; Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa 
Polski w XXI w., R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek (red.), Wydawnictwo 
Bellona, Warszawa 2008; Ochrona dróg oddechowych – podstawowe informacje, 
Glovex.com.pl (dostęp 30.01.2020); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indy-
widualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG; P. Szmitkowski, System 
ochrony ludności w Polsce – historia i współczesność, „Colloquium Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Społecznych AMW” 2012, nr 4.


