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GENEZA STRAŻY POŻARNEJ, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZEPISY 
 

 
Ogień jest żywiołem, z którym walka jest prowadzona już od zamierzchłych 

czasów. Jeśli chodzi o Polskę, to począwszy od średniowiecza można dopatrywać 
się zorganizowanego ratownictwa przed ogniem. W tamtych czasach obowiązek 
pełnienia służby nakładano na rady miejskie oraz organizacje rzemieślnicze i ku-
pieckie. W XIX wieku nastąpił intensywny rozwój organizacji strażackich na obsza-
rach Polski. Zaczęły powstawać ochotnicze straże pożarne.1 

Ustawa o policji ogniowej była pierwszym dokumentem państwowym, który 
mówił o ochotniczym obowiązku obywateli w zakresie bezpieczeństwa pożarowe-
go. Ustawa ta została ogłoszona patentem cesarskim o ochotniczych strażach 
pożarnych dnia 28 lipca 1786 roku, a następnie rozporządzeniem gubernialnym 
Ochotniczych dnia 4 grudnia 1824 roku. Ustawa zawierała szereg przepisów doty-
czących między innymi jak budować domy, stodoły oraz przepisy policyjno-
ogniowe. Obywatele w ślad ustawy zobowiązani byli zapobiegać pożarom oraz 
czuwać nad tym, by one nie powstawały. Domy były trzy razy w roku kontrolowane 
przez naczelnika gminy w asyście radnych i kominiarza, w celu zbadania prze-
strzegania owej ustawy. Do działań podczas gaszenia pożaru oraz zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się ognia na budynki w sąsiedztwie, ustawodawca także przy-
kładał dużą wagę. Ustawa o Ochotniczych strażach pożarnych z 1786 roku, 
w Galicji obowiązywała przez 105 lat. 

Tadeusz Romanowicz opracował nowy projekt ustawy o Ochotniczych stra-
żach pożarnych w 1882 roku przedłożył go w Sejmie Krajowym. Jednakże na tym 
poprzestano. 

Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przykładał dużą wagę do 
prawnego uregulowania bezpieczeństwa pożarowego. Dnia 5 marca 1897 roku 
wydano rozporządzenie Wydziału Krajowego, na mocy, którego wprowadzono 
obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Każdy mężczyzna w wieku od 
18 do 42 lat miał obowiązek obrony przeciwpożarowej. Wyjątek stanowili wojskowi 
w służbie cywilnej oraz duchowni.2 Od 1891 roku strażacy pełnili także obowiązki 
w zakresie pogotowia gazowego. Ponadto musieli zbierać opłaty targowe. Od 1895 
roku mieli obowiązek przyswojenia sobie elementów pierwszej pomocy, a od 1901 
roku stanowili obsługę miejskiego ambulansu.3 

W 1901 roku, 682 gminy zorganizowały obowiązkowe straże ogniowe, w 434 
gminach istniały pogotowia pożarnicze, w 130 gminach wiejskich istniały ochotni-
cze straże pożarne. 3000 gmin nie posiadało żadnej zorganizowanej straży.4 

W 1921 roku wprowadzono polskie umundurowanie. Składało się ono 
z granatowego munduru, z czerwonymi wypustkami i srebrnymi guzikami oraz 
granatowa rogatywka, z czerwonymi wypustkami i okutym daszkiem, ozdobiona 

                                                        
1 J. Szaflik: Dzieje ochotniczych straży pożarnych. Warszawa 1985, s. 5 
2 Ibidem, s. 50-63 
3 P. Matusik: 120 lat Poznańskiej Straży Pożarnej. Poznań, s. 33 
4 J. Szaflik, op. cit., s. 64 
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srebrnym herbem Poznania. W 1923 roku wprowadzono polskie nazwy szarż5 
strażackich.6 

Początek lat 60-tych XIX wieku, to zaczątek tworzenia się ochotniczych straży 
pożarnych. Rozwój i powstawanie straży były nierównomierne, gdyż panowały 
w poszczególnych zaborach odmienne warunki polityczne. Zarówno w Galicji,  
Królestwie Polskim oraz zaborze pruskim potrzeby tworzenia obrony przeciwpoża-
rowej były duże. W zaborze pruskim polityka rządów częstokroć uniemożliwiała 
społeczeństwu polskiemu zrzeszanie się w organizacje, jakimi były straże  
pożarne.7 

Już w 1862 roku powstały plany, by w Krakowie utworzyć wzorcową ochotni-
czą straż pożarną. Inicjatorami tego planu w Galicji byli działacze Krajowego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń od Ognia. W 1865 roku na terenie Galicji powstała pierwsza 
Ochotnicza Straż Ogniowa w Krakowie. Jako cel jej działalności stawiano niesienie 
pomocy w gaszeniu pożarów istniejącej już miejskiej zawodowej straży pożarnej. 

 

 
Rysunek nr 1. Sztandar Zawodowej Straży Pożarnej, Muzeum Pożarnictwa  

w Rakoniewicach 
Źródło: Fotografia własna, 23.08.2008 
 
Adam hr. Potocki przysłużył się w dużej mierze do powołania tejże straży. 

Z początku Ochotnicza Straż Ogniowa w Krakowie była samodzielnym stowarzy-

                                                        
5 stopień strażacki 
6 P. Matusik, op. cit., s. 48 
7 J. Szaflik, op. cit., s. 5 
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szeniem. W 1866 roku prezydent został upoważniony do przejęcia straży pod 
zwierzchnictwo magistratu. W 1867 roku został zatwierdzony statut straży. Kilka lat 
później w Galicji było kilkanaście ochotniczych straży pożarnych. Straże te istniały 
i działały luźno. Jeśli chodzi o sprawy związane z organizacją i działaniem straży, 
to o wszystkim decydowały władze. Zaczęła rodzić się myśl, aby luźno działające 
organizacje połączyć w jeden związek, który wspólnie działając mógłby łatwiej 
przezwyciężyć trudności i przeciwności. 

25 sierpnia 1872 roku w Wieliczce odbył się zjazd istniejących w Galicji straży 
pożarnych. J. Górniszewski naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce 
oraz burmistrz Wieliczki L. Łaciński zaangażowali się w zorganizowanie tego zjaz-
du. Podczas zjazdu, uczestnicy wypowiedzieli się na temat utworzenia ogólnokra-
jowego związku strażackiego oraz wyrazili chęć przystąpienia do niego. 

Dopiero 30 września 1875 roku wyrażono aprobatę do utworzenia związku 
strażackiego pod nazwą Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kró-
lestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Zatwierdzono przy 
tym statuty związku. 

Początkowe lata istnienia oraz działalności związku nie cechowały się aktyw-
nością. Posiedzenia Rady Zawiadowczej były bardzo rzadko. W okresie 1875-
1885r. powstało zaledwie 36 nowych straży. Związek miał duże trudności finanso-
we. W 1880 roku A. Karakiewicz pozostawił po sobie zapis w wysokości 6949 zł, 
który dał możliwość pokrycia najpilniejszych wydatków. 

29-30 września we Lwowie odbył się II Krajowy Zjazd Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na nim powołano nowe władze związkowe. Książe A. Sapieha 
został naczelnikiem, a jego zastępcą W. Dołęga-Eminowicz. Siedzibę Związku 
przeniesiono do Krakowa na dwa lata. 

W 1886 roku nastąpił punkt zwrotny w Galicji, jeśli chodzi o działalność straży 
pożarnych. Kierownictwo objął dr A. Zgórski, prezes straży lwowskiej. Został on 
zastępcą naczelnika związku, A. Sapiehy. W rzeczywistości jednak to Zgórki kie-
rował pracami związku. Od tej pory praca przebiegała intensywnie. 10 i 11 grudnia 
1887 roku we Lwowie odbył się III zjazd związku. I tak działo się od tej pory, co 
2 lata. IV zjazd był 29-30 czerwca 1889 roku, V zjazd był 15-16 lipca 1897roku, 
VI zjazd 8-9 lipca 1893 roku, VII zjazd 24-25 lipca 1897roku w Dobromilu. Nadzwy-
czajny zjazd odbył się 7-11 września 1894 roku we Lwowie. Od tej pory siedziba 
związku mieściła się we Lwowie. W poszczególnych powiatach zorganizowano 
związki okręgowe. Organizacja ta zaczęła wydawać własne pismo „Przewodnik 
Pożarniczy-Związek. Organ Towarzystw ochotniczych straży pożarnych Królestwa 
Galicji i Londomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim”. W maju 1887 roku ukazał 
się pierwszy numer miesięcznika.8 

W skład Rady Zawiadowczej od 1902 roku wchodziło: 9 członków 
i 3 zastępców. Posiedzenia Rady Zawiadowczej miały się odbywać przynajmniej, 
co 4 lata. Jeśli chodzi o fundusze, to pochodziły one ze składek członkowskich, 
dotacji władz państwowych, samorządowych, instytucji i towarzystw ubezpiecze-
niowych, zapisów osób prywatnych, zabaw, loterii itd.9 

Wiek XIX i XX to okres budzenia się na terenie ziem polskich życia społeczno-
politycznego, zaczęły powstawać koła rolnicze, spółdzielnie itp. Straże Pożarne 

                                                        
8 Ibidem, s. 76-81 
9 Ibidem, s. 83-84 
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zaczęły na te środowiska wywierać oddziaływanie. Straże pożarne walczyły 
z przesądami utrudniającymi walkę z ogniem. W Galicji, w końcu XIX wieku, ochot-
nicze straże pożarne brały udział w uroczystościach o charakterze narodowym. 
Straże pożarne aktywnie uczestniczyły w uroczystościach centralnych, w mia-
steczkach i wsiach.10 W latach 1933-1939 zadaniem w zakresie wyposażenia stra-
ży w sprzęt, była dalsza motoryzacja. Wyposażono straże w pompy i samochody 
pożarnicze.11 

Z roku na rok sprzęt strażacki staje się, co raz bardziej specjalistyczny 
i dostosowany do potrzeb straży pożarnych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Myślę, że postęp technologii w dużej mierze ciągle ułatwia modernizację sprzętu 
niezbędnego w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Powstanie ochotniczych straży pożarnych, było nie uniknione, gdyż w walce 
z pożarami musi działać zorganizowana grupa ludzi. Natomiast wprowadzenie 
przepisów regulujących ochronę przeciwpożarową było bardzo potrzebne, gdyż 
zostały dokładnie sprecyzowane nakazy i zakazy związane z zapobieganiem poża-
rom oraz tym jak je tłumić, gdy wybuchną. 

                                                        
10 Ibidem, s. 129-131 
11 W. Pilawski: Ochrona przeciwpożarowa Wielkopolski 1459-1950. Poznań, s. 49 


