
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w 2009r. wdrożył na obszarze całego kraju „Zasady 
postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od 
rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Wprowadzone procedury ujednoliciły zasady postępowania 
państwowej straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji 
związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie i roje pszczół. Wynika z nich, że katalog 
sytuacji w których będzie interweniowała PSP został znacznie ograniczony. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy 
obiektu. Podejmowanie działań zawsze zależeć będzie od konkretnej sytuacji. W związku z tym obowiązek 
likwidacji zagrożenia spoczął na władzach gminnych i posiadaczach nieruchomości.  
 

1. Ocena zagrożenia: 

Corocznie obserwujemy występowanie niebezpiecznych dla życia i zdrowia rojów i gniazd owadów 

błonkoskrzydłych. Najczęściej mamy do czynienia z gniazdami os i szerszeni, rzadziej pszczół. Corocznie 

stwierdza się kilkanaście zdarzeń, które wymagają interwencji. Pojawiają się one z reguły w okolicy starych 

drzew, poddaszach budynków. Z reguły zjawisko zagrożenia kształtuje się przez dłuższy okres czasu, po to 

aby nabrać niebezpiecznej formy w postaci roju lub gniazda. Prowadzenie systematycznych przeglądów 

i lustracji danego obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów. Łatwiej jest 

zapobiegać powstawaniu zjawiska, niż walczyć z zagnieżdżonym rojem szerszeni czy os. Uniemożliwiamy 

owadom zakładanie gniazd wiosną poprzez usuwanie zaczątków gniazd, które zostały zlokalizowane 

podczas przeglądu obiektów.  

Owady te nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Nie drażnione zazwyczaj zachowują się obojętnie wobec 

ludzi. Jednak duża liczebność owadów w naszym otoczeniu zwiększa ryzyko bezpośredniego kontaktu z 

nimi i w rezultacie może doprowadzić do konsekwencji. Użądlenie przez pojedynczą osę, a nawet 

kilkanaście os jest dla przeciętnego człowieka niegroźne. Inaczej ma się sprawa u ludzi uczulonych na jad 

osy, tu konsekwencje mogą być poważne do zagrożenia życia włącznie. Osy żerując na różnych 

rozkładających się odpadkach mogą roznosić choroby zakaźne. Należy jednakże jasno powiedzieć, że osy 

czynią wiele dobrego w przyrodzie, chociażby niszcząc szereg szkodliwych insektów, czy uprzątając 

rozkładające się resztki.  

2. Zasady postępowania PSP podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia 

zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmujący zgłoszenie, po analizie uzyskanych od osoby zgłaszającej 

informacji, może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną, w przypadku braku 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Zaproponuje wówczas zgłaszającemu alternatywne 

rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.  

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ochrony ludności przed skutkami tego typu zdarzeń, zgodnie 

z „Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia 

zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” wprowadzonymi przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej, będą podejmować działania, w zależności od okoliczności zaistnienia danego 

zdarzenia.  

  



Działania jop polegają na:  

a) w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, 

w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci (przedszkola, szkoły) lub osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się, straż pożarna ewakuuje te osoby poza strefę zagrożenia i podejmie 

wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda;  

b) w pozostałych przypadkach straż pożarna podejmie działania polegające na ewakuacji osób ze 

strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy 

lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca 

zdarzenia właścicielowi lub zarządcy obiektu, który zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić, 

dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników 

zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury; 

c) w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie 

go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, straż 

pożarna poinformuje o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu - w przypadku 

braku akceptacji takiej formy działania straż pożarna podejmie działania polegające na ewakuacji 

osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, 

zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca 

zdarzenia właścicielowi lub zarządcy obiektu, który zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić, 

dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników 

zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury;  

d) w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania 

specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, straż 

pożarna podejmie działania polegające na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu 

i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu 

o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi lub 

zarządcy obiektu, który zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, 

bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na 

obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, 

e) w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń straż pożarna potraktuje zdarzenie jako 

alarm fałszywy.  

Interwencje straży pożarnej związane owadami błonkoskrzydłowymi podejmowane będą wyłącznie 

w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w obiektach, w których 

przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach 

przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań 

zmierzających do usunięcia owadów.  

  



W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:  

a) ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, 

b) oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, 

c) poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz 

z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną, 

d) pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem (w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane"), 

zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.  

Po przekazaniu zgłoszenia:  

a) nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub 

opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady, 

b) nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda, 

c) nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub 

środkami owadobójczymi, 

d) należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności. 

 

JEŻELI ZOSTAŁEŚ UŻĄDLONY I JESTEŚ UCZULONY LUB ŚLAD PO UŻĄDLENIU NIEPOKOJĄCO 

POWIĘKSZA SIĘ NAWET DO OK. 10 cm I UTRZYMUJE SIĘ POWYŻEJ 24 h NALEŻY 

SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ALERGOLOGIEM. 

Jeżeli owady nie przeszkadzają Ci - nie zaatakują Ciebie dopóki nie zostaną same 

zaatakowane/rozdrażnione - wtedy pozostawiony późną jesienią rój obumrze i samodzielnie i bezpiecznie 

będziesz mógł usunąć gniazdo. 

 

 


