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Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu 
stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych roli aktywności 
sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy. Badanie miało charakter 
zwiadu badawczego. Zostało przeprowadzone wśród funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP) przy pomocy ankiety. Wyniki i wnioski mogą być źródłem 
inspiracji i wskazówek do dalszych badań.

Słowa kluczowe: warunki pracy (work conditions), aktywność sportowa (sport activity), przeciwdzia-
łania stresowi (prevention of  stress), Państwowa Straż Pożarna (The State Fire Department)

Wprowadzenie

Według sondażu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przepro-
wadzonego w 2013 roku na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, stres zawo-
dowy jest zjawiskiem powszechnym w miejscu pracy (Przewodnik po kampanii, 2013,  
s. 10). Podane przez Agencję dane kształtują się na wysokim poziomie, bez względu 
na wielkość organizacji. Powyższą opinię wyraża 45% pracowników z przedsiębiorstw 
zatrudniających do 9 osób oraz około 58% pracowników większych organizacji.

Czynniki wywołujące stres mogą być bardzo zróżnicowane pod względem ge-
nezy, jak i charakteru. Trudno jest jednoznacznie skategoryzować źródło stresu na 
jednej płaszczyźnie, ponieważ w zależności pod jakim kątem spojrzy się na pro-
blem, można zaproponować kilka rodzajów klasyfikacji (Trelak, 2005, s. 41). Odno-
sząc się do pracy zawodowej, stresory można pogrupować w następujący sposób: 
1. treść pracy (przeciążenie lub niedociążenie pracą, złożoność pracy, monotonność 
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pracy, zbyt duża odpowiedzialność, duże ryzyko niebezpieczeństwa, sprzeczne lub 
niejednoznaczne wymagania); 2. warunki pracy (niebezpieczne substancje, nieko-
rzystne warunki fizyczne, tj. hałas, wibracje, oświetlenie, promieniowanie, tempe-
ratura, niski poziom ergonomii pracy, sytuacje niebezpieczne, brak higieny, brak 
środków ochronnych); 3. warunki zatrudnienia (praca zmianowa, niska płaca, brak 
możliwości rozwoju, niepewność zatrudnienia); 4. relacje społeczne w pracy (nie-
odpowiednie osoby na stanowiskach, małe wsparcie społeczne, niewielki udział 
w podejmowaniu decyzji, ograniczenie swobód, dyskryminacja) (Le Blanc i wsp., 
2003, s. 173).

Ludzie reagują na stres rozmaicie (Terelak, 2005, s. 99), różne są też sposoby 
radzenia sobie ze stresem. Jednym z nich jest intensywny wysiłek fizyczny. Jest to 
sposób na wyciszenie się, zrelaksowanie, pozbycie się negatywnych emocji, lub mó-
wiąc najprościej – „wyżycie się”. Regularne uprawianie sportu ma duży wpływ na 
nastrój człowieka jako istotny element zdrowia psychicznego, na układ krwionośny, 
m.in. redukuje nadciśnienie. Dodatkowo aktywność fizyczna poprawia samoocenę, 
zmniejsza poczucie lęku i stanów depresyjnych, zwiększa witalność, wewnętrzną 
aktywność i wzmacnia poziom energii organizmu. Trening fizyczny, gry i zabawy,  
a także inne aktywne formy spędzania czasu są głównymi sposobami obrony przed 
stresem dla współczesnego człowieka (Trelak, 2005, s. 315). 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań wstępnych dotyczących roli ak-
tywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w pracy funkcjonariusza Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

Badaniami objęto strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży 
Pożarnej, czyli funkcjonariuszy uczestniczących w ratowaniu zdrowia, życia i mienia 
obywateli oraz środowiska. O wyborze uczestników badania zdecydowało to, że jest 
to jedna z grup zawodowych najbardziej narażonych na stres, wynikający z wypeł-
niania obowiązków służbowych.

Na podstawie analizy treści litearatury oraz doświadczeń własnych jednego  
z autorów artykułu sformułowano następujące pytania: Co wywołuje stres podczas 
pełnienia służby strażaka? Jak funkcjonariusze PSP odreagowują trudy służby? Jak 
aktywność sportowa wpływa na wykonywanie obowiązków służbowych? Zdecydo-
wano się na pytania otwarte, by nie sugerować pewnych „stanów rzeczy”, co mo-
głoby prowadzić do błędnego wnioskowania lub „naciągania” rezultatów (Lutyński 
2000, s. 81). 

Aby odpowiedzieć na te pytania, autorzy przeprowadzili zwiad badawczy (No-
wak 2007, s. 58–61). Jego celami były: zdobycie wiedzy umożliwiającej sprecyzowa-
nie problematyki dalszych badań oraz weryfikacja narzędzia badawczego. Badanie 
odbyło się w lipcu 2015 roku w jednostkach zlokalizowanych na terenie wojewódz-
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twa łódzkiego. W kwestionariuszy znalazło się 12 pytań o różnym charakterze  
i metryczka. Pytania dotyczyły kwestii umożliwiających udzielenie odpowiedzi na 
postawione pytania badawcze. W metryczce uwzględniono pytania o wiek bada-
nych, ich staż pracy i zajmowane stanowisko w danej jednostce PSP. Po uzyska-
niu zgody komendantów powiatowych i miejskich rozdano 120 kwestionariuszy 
losowo wybranym strażakom w 9 jednostkach ratowniczo-gaśniczych, realizujących 
działania ratownicze w zakresie podstawowym (pomijając grupy specjalistyczne, 
np. grupy wysokościowe, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, poszukiwawcze). 
Strażacy jednostek ratowniczo-gaśniczych są „fundamentem” działań ratowniczo- 
-gaśniczych. Mają bezpośredni kontakt z czynnikami niebezpiecznymi, zagrażają-
cymi zdrowiu, życiu i mieniu ludzkiemu oraz środowisku. Ich stan psychofizyczny 
ma ogromny wpływ na jakość i efektywność wykonywanych działań ratowniczych.  
Analizie poddano 100 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Wyniki anali-
zy zebranego materiału empirycznego zaprezentowano w dalszej części artykułu.  
W przypadku niektórych pytań wyniki liczbowe i procentowe nie sumują się do 100, 
gdyż ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Wyniki badań

W badaniu uczestniczyli sami mężczyźni, ponieważ  to oni stanowią zdecydowaną 
większość zatrudnionych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych (kobiety częściej 
zatrudnione są w innych komórkach organizacyjnych PSP, np. w działach kontrolno- 
-rozpoznawczych lub kadrowych; w jednostkach ratowniczo-gaśniczych udział ko-
biet jest marginalny). 

 Spośród 100 badanych strażaków 45 osób pełni obowiązki ratowników (w tym 
13 stażystów – strażaków będących w trakcie 3-letniej służbie przygotowawczej), 
kolejnych 28 to kierowcy wozów bojowych. Pozostali (27 osób) są dowódcami dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. W badanej grupie niemal połowa (46%) jest w wieku 
31–40 lat. Około 1/4 ankietowanych stanowią strażacy w wieku 25–30 lat. Podobną 
pod względem liczebności grupę tworzą badani w wieku 41–50 lat (22%). Naj-
młodsi funkcjonariusze są w wieku 19–24 lata (11% badanych). Jedna osoba miała 
powyżej 51 lat (1%).

Blisko 2/3 badanych stanowili strażacy o doświadczeniu zawodowym od 5 do  
20 lat (z czego 31% ankietowanych pracuje w PSP od 5 do 10 lat i 30% – od 11 do 
20 lat). Legitymujących się ponad dwudziestoletnim stażem pracy było 9%, Pozo-
stali (30%) pracują w PSP mniej niż 5 lat. 

Badani zostali poproszeni o wskazanie czynników powodujących stres w pracy  
i określenie stopnia ich nasilenia. Czynniki te zostały wymienione przez w oparciu  
o doświadczenia jednego z autorów artykułu, pracującego w PSP. Silę oddziaływania 
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poszczególnych czynników badani zaznaczali na skali pięciopunktowej (liczba jeden 
oznaczała „brak stresu,   liczba 5 „bardzo silny stres”). Do czynników stresogen-
nych w trakcie służby stacjonarnej zaliczyli: 

■ alarmowanie o wyjeździe do zdarzenia (samo ogłoszenie alarmu uważane jest 
przez strażaków jako umiarkowanie stresujące – 41% badanych, natomiast bardziej 
istotne jest, co w momencie alarmowania robią strażacy; największy stres występuje 
podczas ogłoszenia alarmu w trakcie zaspokajania potrzeb fizjologicznych); 

■ okresowe kontrole gotowości operacyjnej, które przeprowadzane są cyklicznie 
przez strażaków działu operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP;

■ okresowe badania lekarskie (brak pozytywnego orzeczenia o zdolności do 
służby w PSP może spowodować rozwiązanie stosunku pracy);

■ ćwiczenia i przygotowanie do służby;
■ odpowiedzialność za sprzęt i jego konserwacja.
Jako bardziej stresujące od zdarzeń podczas służby stacjonarnej strażacy oce-

nili sytuacje podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Do sytuacji, w których odczu-
wają największy stres, należą interwencje, w których biorą udział członkowie ich 
rodzin (dla 45% funkcjonariuszy są to sytuacje bardzo stresujące, dla 32% są to 
zdarzenia stresujące, a dla 15% respondentów umiarkowanie stresujące). Źródłem 
stresu jest również obawa o losy rodziny, gdyby funkcjonariuszowi coś się stało. 
Na ogół jednak strażacy mniej obawiają się o siebie niż o innych (46% badanych 
funkcjonariuszy rzadko myśli, że mogliby doznać uszczerbku na zdrowiu, a 17% 
nie myśli o tym w ogóle; 48% ankietowanych rzadko myśli o utracie życie, a 20% 
nie zastanawia się nad tym nigdy). Około połowie badanych zdarza się przeżywać 
stres w związku z obawą o kolegów pracujących w strefie niebezpiecznej. Najsil-
niej oddziałują na strażaków interwencje, w których uczestniczą dzieci (45% stra-
żaków określa sytuacje, w których życie tracą dzieci, jako bardzo stresujące. 34% 
– jako stresujące). Śmierć dorosłego człowieka jest stresująca dla 42% ankietowa-
nych, dla 31% badanych umiarkowanie stresująca, a dla 16% – bardzo stresująca. 
Duży stres generują interwencje, podczas których strażacy stykają się ze zmarłymi 
(z osobami, które popełniły samobójstwo poprzez powieszenie lub które utopiły 
się, oraz z ciałami bardzo zmasakrowanymi). Stres powodują zdarzenia z nagłym 
zagrożeniem życia ludzkiego (kiedy u poszkodowanego zanikają funkcje życiowe  
i prowadzona jest przez ratowników PSP resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Za 
nagłe zagrożenie życia poszkodowanego uznaje się również ciężko rannych (krwo-
toki, amputacje, wstrząsy, oparzenia). Udzielanie kwalifikowanej pomocy przedme-
dycznej w takich przypadkach według 41% strażaków jest stresujące. Stres powodu-
ją także: konieczność uwolnienia rannego z pojazdu, który uległ wypadkowi, wejście 
do płonącego budynku, kontakt z niebezpieczną substancją. 
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Wyniki pilotażu wskazują, że strażacy odczuwają mniejszy stres w przypadku 
ratowania mienia i środowiska niż życia ludzkiego – dla 39% ankietowanych usuwa-
nie skutków powodzi i wiatrołomów to stres umiarkowany, dla 33% – słaby, a 23% 
badanych w takich okolicznościach nie odczuwa stresu w ogóle. Podobnie jest ze 
zniszczonym mieniem, spalonym dobytkiem. Strażacy nie są natomiast odporni na 
reakcje ludzi doświadczających straty bliskich lub dobytku. Takie sytuacje generują 
stres na poziomie umiarkowanym u 42% funkcjonariuszy, 27% badanych twierdzi, 
że jest to stresujące, a 12% – że bardzo stresujące. Zdarzenia, w których poszkodo-
wane są zwierzęta, generują najczęściej umiarkowany stres. Strach przed pogryzie-
niem lub pokąsaniem przez dzikie zwierzę jest stresujący dla 23% osób, a dla 39% 
strażaków – umiarkowanie stresujący. 

Jak wynika z analizy kwestionariuszy, największa liczba ankietowanych reduku-
je stres, uprawiając sport (64 badanych) i spotykając się ze znajomymi (57 osób). 
Innymi sposobami na „odreagowywanie służby” jest słuchanie muzyki i oglądanie 
filmów, seriali lub innych programów telewizyjnych – (39 osób). Z kolei 37 respon-
dentów o swoich problemach najchętniej rozmawia z partnerem. Tylko pięć spośród 
badanych osób preferuje przebywanie „w samotności”. Aż 23% ogółu badanych  
w sytuacjach stresowych sięga po alkohol, a 13% rozładowuje negatywne emocje, 
paląc papierosy (wykres 1). 

Wykres 1. Sposoby odreagowania trudów służby preferowane przez strażaków 

Źródło: opracowanie własne
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Nawiązując do roli aktywności sportowej, zapytano strażaków o częstotliwość 
uprawiania sportu oraz o ulubioną dyscyplinę (pytanie to zadano wszystkim, ponie-
waż zgodnie z przepisami, wszyscy strażacy są zobowiązani do dbałości o kondycję 
fizyczną). Ponad połowa (56%) ogółu ćwiczy 2–3 razy w tygodniu, 22% strażaków 
uprawia sport częściej niż 3 razy w tygodniu, a 14% ćwiczy raz w tygodniu. Wśród 
badanych 7 osób ogranicza się jedynie do aktywności fizycznej podczas pełnienia 
służby, a jeden respondent deklaruje, że w ogóle nie uprawia sportu. 

Dyscypliny najczęściej wybierane przez strażaków to: piłka nożna – 66 osób, 
jazda na rowerze – 53 osoby, bieganie - 50 osób. Trening siłowy preferuje 37 osób,  
a 29 strażaków regularnie pływa. W wolnym czasie 14 osób wędkuje, 10 gra w siat-
kówkę, a 6 uprawia sztuki walki. Sport pożarniczy z zamiłowaniem uprawia 6 osób, 
2 osoby nurkują i kolejne 2 grają w badmintona (wykres 2).

Wykres 2. Uprawiane przez strażaków dyscypliny sportowe

Źródło: opracowanie własne

Strażaków pytano również, jak uprawianie sportów zespołowych podczas peł-
nienia służby wpływa na relacje między współpracownikami. Okazało się, iż w opi-
nii większości ankietowanych (82% ogółu badanych) takie zajęcia wzmacniają więzi 
koleżeńskie. Ponad połowa ankietowanych (59 strażaków), uważa, że gry zespołowe 
obniżają napięcie wewnątrz grupy. Połowa badanych (51%) przyznaje, iż gry ze-
społowe pomagają zredukować stres „nagromadzony” podczas służby. Uprawia-
nie sportów grupowych sprawia, że strażacy lepiej współpracują podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych (43 osoby), i wspomaga budowanie wzajemnego zaufania 
(35 osób). Niektórzy funkcjonariusze zwrócili jednak uwagę na negatywne emocje 
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towarzyszące ćwiczeniom zespołowym, takie jak: agresja (2 osoby), konflikt w gru-
pie (3 osoby), niezdrowa rywalizacja (1 osoba). Zdaniem czterech badanych, sport 
nie ma wpływu na atmosferę między kolegami. Procentowe zestawienie odpowiedzi 
przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3. Wpływ sportów zespołowych na relacje wewnątrz grupy

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z badań wstępnych, po zakończeniu zajęć sportowych funkcjonariu-
sze odczuwają „poprawę samopoczucia” – ponad połowa określiła swój stan po 
treningu jako „rozluźnienie”. Niektórzy odczuwali silne zmęczenie, chęć odpoczyn-
ku od zajęć, a nawet przygnębienie (wykres 4).

Wykres 4. Odczucia strażaków po zakończeniu zajęć sportowych

Źródło: opracowanie własne
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Aż 85 funkcjonariuszy na 100 badanych podkreśla, iż aktywność sportowa spra-
wia, że czują się lepiej przygotowani do wypełniania obowiązków służbowych.  
Ankietowani twierdzą również, że sport wpływa na zwiększenie pewności siebie 
– 51 osób oraz zmniejsza stres odczuwany podczas działań – 46 strażaków. Dzie-
więciu spośród badanych jest przekonanych, że sport nie ma wpływu na jakość 
wykonywanych obowiązków służbowych, a 2 osoby (2%) nie miały zdania na ten 
temat (wykres 5).

Wykres 5. Wpływ sportu na przygotowanie do służby

Źródło: opracowanie własne

Strażacy uczestniczą w zajęciach sportowych w miejscu pracy i poza nią. Obo-
wiązek przeprowadzania zajęć sportowych w jednostkach PSP został wprowadzony 
decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania związane z wycho-
waniem fizycznym mają na celu ogólną poprawę sprawności fizycznej strażaków, 
propagowanie sportu jako czynnika profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do 
pracy w warunkach zmuszających do maksymalnego wysiłku fizycznego. Obowią-
zek przeprowadzania w jednostkach ratowniczo-gaśniczych zajęć sportowych daje 
dużą swobodę formy aktywności fizycznej. Strażacy sami decydują, jaką dyscyplinę 
będę uprawiać podczas dyżuru w strażnicy. Mogą to być zajęcia zespołowe, np. piłka 
nożna, futsal czy siatkówka lub trening siłowy. Jeżeli jednostka nie jest zaopatrzona 
w boisko lub salę gimnastyczną, funkcjonariusze mogą korzystać z obiektów jedno-
stek samorządu terytorialnego, klubów lub stowarzyszeń sportowych itp. (rozporzą-
dzenie Ministra…, 2011). Ponad 4/5 badanych (87%) uznało, że aktywność fizycz-
na podejmowana w trakcie dnia pracy ma wpływ na obniżenie stresu związanego  
z wykonywaniem zawodu strażaka. 6% uznało, że nie, a 7% nie miało zdania na ten 
temat. Około 3/4 badanych stwierdziło, że zajęcia sportowe odbywane poza służbą 
również wpływają na obniżanie stresu (78%). Nie zgodziło się z tym stwierdzeniem 
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12% ankietowanych, a 10% nie miało zdania na ten temat. Podobnie 4/5 funkcjo-
nariuszy uważa, iż częstsze ćwiczenia, niż te realizowane podczas obowiązkowych 
zajęć sportowych, wpływają na poprawę samopoczucia strażaków (12% uznało, że 
nie, a 8% nie miało zdania na ten temat).

Wnioski z badań

Wyniki  zwiadu badawczego pozwoliły na poznanie tendencji dotyczących roli ak-
tywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi funkcjonariuszy PSP. Pokazały, że 
strażacy spotykają się z sytuacjami stresującymi, zarówno stacjonując w jednostce, jak  
i uczestnicząc w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wyniki analiz wskazały, że aktywność sportowa jest głównym sposobem radze-
nia sobie funkcjonariuszy PSP z trudami służby. Pomaga redukować stres więk-
szości strażaków, bez względu na ich wiek, staż pracy i zajmowane stanowisko. Na 
badanych funkcjonariuszy pozytywnie wpływa sport uprawiany zarówno w ramach 
obowiązkowych zajęć sportowych na służbie, jak i poza nią, w czasie wolnym.  
Z badań można wywnioskować, że aktywność fizyczna poprawia samopoczucie 
strażaków, zwiększa ich pewność siebie, dzięki czemu czują się lepiej przygotowani 
do realizacji trudnych zadań, oraz ułatwia identyfikację silnych i słabych stron. Obo-
wiązkowe zajęcia sportowe w formie gier zespołowych obniżają napięcie w grupie 
oraz stres skumulowany podczas służby. Strażacy czują większą więź z kolegami, 
zwiększa się ich wzajemne zaufanie oraz sprawniej współpracują ze sobą podczas 
działań ratowniczo-gaśniczych.

Problematyka badania wstępnego wzbudziła zainteresowanie ankietowanych; 
funkcjonariusze chętnie wypełniali kwestionariusze i przekazywali swoje uwagi do-
tyczące badania. Opinie strażaków umożliwiły skorygowanie kwestionariusza ankie-
ty, uzupełnienie go o kwestie sygnalizowane przez badanych oraz zmodyfikowanie 
pytań, które sprawiały trudność  strażakom. Poprawione narzędzie badawcze zosta-
nie wykorzystane w badaniach zasadniczych.
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The Role of  Sports Activity in Preventing Stress  
among Service Personnel of  the State Fire Service

Summary
The purpose of  the article is to present the results of  studies devoted to the role of  
sports activity in the prevention of  stress in the workplace. The form of  the study 
was that of  a reconnaissance. It was conducted among the service personnel of  the 
State Fire Service (PSP). Results and conclusions can serve as a source of  inspira-
tion and guidance for further research.

_____________________

J a c e k  S l e n d a k – ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódz-
kiego studia II stopnia – kierunek zarządzanie, specjalność zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Współpracował ze Studenckim Kołem Naukowym Personalni. Technik 
pożarnictwa, zatrudniony w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pabianicach na stanowisku starszego ratownika w Stanowisku Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego. 

J o a n n a  C e w i ń s k a – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie 
nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe związane są 
z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania w organizacjach 
sportowych. Od wielu lat pełni różne funkcje w organizacjach sportowych non profit, 
obecnie jest wiceprezesem jednego z łódzkich okręgowych związków sportowych. 
Autorka publikacji poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi.
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