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Narząd wzroku a służba w Państwowej  
straży PożarNej

the orgaN of sight aNd service  
iN the state fire service

Słowa kluczowe
Państwowa   Straż   Pożarna,   ostrość   wzroku,   pole  
widzenia,   zaćma

Streszczenie 
Państwowa Straż Pożarna to wyposażona w spe- 

cjalistyczny    sprzęt    umundurowana    formacja,    która  
zwalcza pożary, klęski żywiołowe i inne zagrożenia  
lokalne. Aby wypełniać swoje zadania służbowe, stra- 
żak musi wykazać się odpowiednią sprawnością oraz 
zdrowiem. Stan narządu wzroku odgrywa tutaj istot- 
ną rolę. Ważna jest więc znajomość kryteriów oku-
listycznych, które musi spełniać kandydat do służby  
w  Państwowej  Straży  Pożarnej. 

W artykule przedstawiono aktualne wytyczne do- 
tyczące norm okulistycznych obowiązujących przy  
kwalifikowaniu pacjentów do służby w Państwowej 
Straży Pożarnej. Rozpatrywano najważniejsze parame- 
try okulistyczne – ostrość wzroku, pole widzenia, wi-
dzenie przestrzenne, rozpoznawanie barw oraz widze- 
nie zmierzchowe. Oparto się na Rozporządzeniu Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 paź-
dziernika 2018 r. Wyniki przedstawiono w formie ta- 
beli, uwzględniając, zarówno kandydatów, jak i czyn-
nych  strażaków. 

Z uwagi na charakter pracy strażacy narażeni by- 
wają na działanie szkodliwych czynników fizycznych, 
chemicznych czy też biologicznych. Mogą one po- 
wodować różne schorzenia, niesprawność, a nawet ka- 
lectwo. Choroby te dotyczą różnych układów, w tym 
także narządu wzroku. Artykuł zawiera wykaz cho- 
rób (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r.), 
zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka gałki ocz- 
nej, mających związek ze służbą w Państwowej Stra- 
ży  Pożarnej.
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Summary
The State Fire Service is a uniformed service  

which uses specialized equipment to fight fires, nat- 
ural disasters and other local threats. To be able to  
perform their official duties, a firefighter must demon-
strate adequate fitness and health. Function of the  
organ of sight plays an important role here. Therefore,  
it is important to be aware of the ophthalmological  
criteria to be met by a candidate for service in the  
State  Fire  Service. 

The article presents the currently applicable guide- 
lines regarding the ophthalmological standards for  
candidates for service in the State Fire Service. Key  
ophthalmological parameters have been considered:  
visual acuity, field of vision, binocular vision, colour  
vision and mesopic vision. The article is based on  
the Ordinance of the Minister of Internal Affairs and  
Administration of 11 October 2018. The results are  
presented in a table including both candidates and  
active firefighters. 

Due to the nature of the job, firefighters are  
often exposed to harmful physical, chemical and bio- 
logical factors. Those factors can cause various dis- 
eases, malfunctions and even disabilities. Those dis- 
eases affect various systems, including the eye. The  
article provides a list of diseases of both the an- 
terior and the posterior segment of the eyeball re- 
lated to service in the State Fire Service, as per the  
Ordinance of the Minister of Internal Affairs and  
Administration  of  23  May  2019.
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