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Działalność służb ratowniczych w 2019 r.  
 

W 2019 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły 
512,5 tys. działań. Interwencje dotyczyły 153,5 tys. 
pożarów, 316,2 tys. miejscowych zagrożeń oraz 42,8 tys. 
fałszywych alarmów.  

Policji zostało zgłoszonych 471 wypadków tonięcia, 
w wyniku których śmierć poniosło 456 osób, w tym 
49 kobiet. 

Jednostki uprawnione do ratownictwa wodnego podjęły 
2 218 akcji ratownicznych na obszarach wodnych. 

Ochrona przeciwpożarowa  

W 2019 r. na terenie całego kraju jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 
w 512,5 tys. zdarzeń (wzrost o 2,1% w porównaniu z 2018 r.). Interwencje dotyczyły 316,2 tys. 
miejscowych zagrożeń (o 1,3% więcej niż w 2018 r.), 153,5 tys. pożarów (o 2,7% więcej niż 
w 2018 r.) oraz 42,8 tys. fałszywych alarmów (o 5,3% więcej niż w 2018 r.). Najwięcej zdarzeń 
wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej odnotowano w województwie 
mazowieckim (70,3 tys.), najmniej w województwie podlaskim (11,2 tys.). 

Mapa 1. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Wskaźnik liczby zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej, przypa-
dających na 1 tys. ludności, najwyższą wartość osiągnął w województwie śląskim (15,3), a naj-
niższą w województwie podlaskim (9,5). Spośród wszystkich pożarów, 94,8% zostało zakwalifi-
kowanych jako pożary małe. 

 

  2,1% 
wzrost liczby interwencji 
jednostek ochrony przeciw-
pożarowej w porównaniu 
z 2018 r. 

W 2019 r. 94,8% wszystkich 
pożarów zostało zakwalifiko-
wanych jako pożary małe 
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Wykres 1. Zdarzenia z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Wskaźnik liczby miejscowych zagrożeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej, przypadających na 1 tys. ludności, najwyższą wartość osiągnął w województwie ma-
łopolskim (10,3), a najniższą w województwie podlaskim (5,2). Najczęściej występującymi 
miejscowymi zagrożeniami wymagającymi interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej 
były zdarzenia w transporcie drogowym (71,0 tys.). Coraz częściej występującym rodzajem 
miejscowych zagrożeń wymagającym interwencji ww. jednostek były zdarzenia związane z sil-
nymi wiatrami (60,5 tys.), których było o 52,2% więcej niż w 2018 r. 

Wykres 2. Struktura miejscowych zagrożeń według ich rodzaju w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, spośród wszystkich fałszywych alarmów ponad połowa 
(55,5%) była zgłaszana w dobrej wierze. 

Wykres 3. Struktura zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej według 
czasu zauważenia w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
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Wykres 4. Struktura zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej według 
czasu dojazdu na miejsce zdarzenia w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  

Czas dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia najczęściej wynosił 
od 6 do 10 minut (42,9% zdarzeń). Dojazdy trwające ponad 30 minut to jedynie 1,4% wszyst-
kich wyjazdów. 

Wykres 5. Struktura zdarzeń wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej według 
czasu trwania akcji w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Czas trwania akcji jednostek ochrony przeciwpożarowej najczęściej wynosił od 31 do 60  
minut. 
W działaniach ratowniczych udział wzięło 3 931,9 tys. strażaków, w tym 1 895,4 tys. z ochotni-
czych straży pożarnych oraz wykorzystano 916,8 tys. pojazdów, w tym 760,7 tys. gaśniczych. 
W wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 5,4 tys. osób, a 64,9 tys. zostało 
rannych. 

Tablica 1. Zdarzenia z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

WOJEWÓDZTWA Ogółem Pożary Miejscowe 
 zagrożenia 

Fałszywe 
alarmy 

POLSKA 512 514 153 520 316 194 42 800 

Dolnośląskie 44 021 15 490 24 471 4 060 

Kujawsko-pomorskie 25 455 7 403 16 240 1 812 

Lubelskie 23 270 8 501 13 287 1 482 

Lubuskie 14 287 5 181 7 992 1 114 

Łódzkie 34 039 9 668 21 446 2 925 

Małopolskie 50 293 10 849 35 101 4 343 

Mazowieckie 70 294 24 142 38 097 8 055 

Opolskie 13 262 4 269 8 026 967 

Podkarpackie 29 020 8 175 19 583 1 262 

Podlaskie 11 168 4169 6 176 823 

Pomorskie 29 250 7 287 20 095 1 868 

Śląskie 69 322 16 774 45 669 6 879 

Świętokrzyskie 15 822 6 736 8 712 374 

Warmińsko-mazurskie 18 680 5 998 11 056 1 626 

Wielkopolskie 41 597 10 821 27 223 3 553 

Zachodniopomorskie 22 734 8 057 13 020 1 657 

Od 31 do 60 minut, najczęściej 
trwała akcja jednostek ochrony 
przeciwpożarowej (39,5% przy-
padków) 
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Wypadki tonięcia1 

W 2019 r. zgłoszono Policji 471 wypadków tonięcia (o 14,8% mniej niż w roku 2018), w wyniku 
których śmierć poniosło 456 osób (o 16,3% mniej niż w roku poprzednim), w tym 49 kobiet. 
Najwięcej ofiar utonięć odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (60). Kolejnymi 
województwami, pod względem liczby ofiar utonięć, były województwa mazowieckie (53) oraz 
pomorskie (48). Najmniej ofiar utonięć zarejestrowano w województwie opolskim i święto-
krzyskim (po 12). 

Mapa 2. Wypadki tonięcia według województw w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Policji. 

Najliczniejszą grupę wśród ofiar utonięć stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (221 osób), 
a najmniej liczną dzieci w wieku do 7 lat (2 osoby). 

Wykres 6. Struktura ofiar utonięć według wieku w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Policji. 

Do największej liczby wypadków tonięcia dochodziło w weekendy – w soboty (79), w niedziele 
(93), natomiast do najmniejszej w poniedziałki (37). 

 

                                                        

1 Wszystkie zaprezentowane dane dotyczą zdarzeń zgłoszonych Policji. 
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Wykres 7. Struktura wypadków tonięcia według dni tygodnia w 2019 r. 

Źródło: dane Komendy Głównej Policji.  

Najwięcej osób utopiło się w jeziorach (120). Największą liczbę ofiar utonięć w jeziorach od-
notowano w województwie warmińsko-mazurskim (39), natomiast w województwie łódzkim 
i świętokrzyskim nie odnotowano ofiar utonięć. W rzekach utopiło się 119 osób. Najwięcej 
ofiar odnotowano w województwie mazowieckim (18), natomiast najmniej w województwie 
wielkopolskim (2). W morzu utopiło się 21 osób (13 ofiar w województwie pomorskim oraz 
8 w zachodniopomorskim), tj. o 18 mniej niż w 2018 r. 
Spośród wszystkich ofiar w aż 335 przypadkach (73,5% ogólnej liczby utonięć) nie udało się 
ustalić stanu świadomości osoby, tzn. czy była trzeźwa, nietrzeźwa lub pod wpływem środków 
odurzających albo dopalaczy. Nietrzeźwych było 98 ofiar utonięć, a w przypadku 22 osób 
ustalono, że w momencie utonięcia były trzeźwe. 

Tablica 2. Wypadki tonięcia w 2019 r.  

Źródło: dane Komendy Głównej Policji. 

WOJEWÓDZTWA Ogółem  W tym 

ofiary utonięć osoby uratowane 

POLSKA 471 456 42 

Dolnośląskie 33 33 2 

Kujawsko-pomorskie 27 26 4 

Lubelskie 28 27 1 

Lubuskie 21 20 1 

Łódzkie 15 15 1 

Małopolskie 25 25 1 

Mazowieckie 59 53 6 

Opolskie 12 12 – 

Podkarpackie 22 22 – 

Podlaskie 23 17 17 

Pomorskie 46 48 1 

Śląskie 23 22 1 

Świętokrzyskie 12 12 – 

Warmińsko-mazurskie 63 60 5 

Wielkopolskie 27 27 1 

Zachodniopomorskie 35 37 1 

Najwięcej było ofiar utonięć 
w jeziorach (120) 
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Działalność podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego2 

Zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadało 117 pod-
miotów, które zatrudniały 11 274 ratowników. 
Ratownicy wodni przeprowadzili 2 218 akcji ratowniczych wobec osób tonących, najwięcej na 
obszarze wód śródlądowych i przybrzeżnych (1 309). W miejscach okazjonalnie wykorzystywa-
nych do kąpieli odnotowano 120 akcji ratowniczych, a na terenie kąpielisk 400 akcji ratowni-
czych. 

Wykres 8. Struktura akcji ratowniczych wobec osób tonących według miejsca udzielonej pomocy 
w 2019 r.    

Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Ratownicy wodni podejmowali także w 5 735 przypadkach czynności w ramach kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, najwięcej działań ratowniczych w tym zakresie podejmowanych było na 
pływalniach (2 006). Najrzadziej takie działania były prowadzone w miejscach okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli (229). 
Medyczne czynności ratunkowe były podejmowane przez ratowników wodnych w 675 przy-
padkach, z czego najwięcej akcji ratowniczych prowadzona była na obszarze wód śródlądo-
wych i przybrzeżnych (260). 
Podjętych zostało także 710 działań ratowniczych polegających na transporcie osób, które 
uległy wypadkowi lub były narażone na utratę zdrowia lub życia na obszarze wodnym do 
miejsca, gdzie było możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego3. 
Ratownicy wodni brali udział w 672 akcjach poszukiwawczych osób zaginionych na obszarze 
wodnym. W 2019 r. przez ratowników wodnych uratowanych zostało 1 909 osób tonących. 

Wykres 9. Struktura poszukiwań osób zaginionych na obszarze wodnym w 2019 r. 

Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego prowadziły także działalność 
szkoleniową w zakresie ratownictwa wodnego. W 2019 r. przeprowadzono 502 szkolenia, naj-
więcej szkoleń ratowników wodnych (476). Zrealizowano też 23 szkolenia instruktorów oraz 
3 szkolenia psów ratowniczych wraz z przewodnikiem. Zaświadczenie o ukończeniu szkoleń 
uzyskało 4 483 uczestników. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.

                                                        
2 Dane pochodzą ze sprawozdań podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego przekaza-
nych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
3 O których mowa w art. 32 ust.1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). 
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Wydział Współpracy z Mediami 

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04 

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Krakowie 
Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011  

 

Powiązane opracowania 

Działalność służb ratowniczych w 2018 r. 

Działalność służb ratowniczych w 2017 r. 
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