
  163 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016 

Tadeusz Bartosiak 
 
 

Ołów jako zagrożenie zdrowia  
na strzelnicach sportowych 

 
 
Wstęp  

Regulaminy strzelnic cywilnych lub sportowych mają za zadanie zapewnić 
bezpieczeństwo przebywających tam osób przed przypadkowym postrzałem lub 
zranieniem. Pracownicy strzelnic szkoleni są w udzielaniu pierwszej pomocy oraz 
bezpiecznego prowadzenia zajęć lub przeprowadzania zawodów sportowych.  

Jednakże w ich pracy jest jeszcze jeden niebezpieczny element, o którego istnieniu 
nie są świadomi lub nie traktują go poważnie – jest nim ołów. Brak wiedzy o tym 
zagrożeniu widać wyraźnie, gdy po zakończeniu strzelania strzelcy i instruktorzy udają 
się do strefy piknikowej i zasiadają do spożywania posiłków, często bez umycia rąk. 

Innym przykładem ryzykownego zachowania jest wykorzystywanie młodzieży (często 
nieletniej, nieposiadającej środków ochrony osobistej) do obsługi lub konserwacji 
przewijaczy do tarcz lub czyszczenia ze śrutu przepełnionych wychwytywaczy.  

Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych na strzelnicach nie są one ujęte 
w statystykach Instytutów Medycyny Pracy jako oddzielna grupa zawodowa narażona na 
skażenie ołowiem. W ostatnich kilku latach powstały nowe strzelnice i rośnie liczba osób 
trenujących sporty strzeleckie a tym samym zwiększa się ilość wystrzelonych pocisków, 
co sprzyja wzrostowi poziomu zagrożenia ołowiem. Na dzień pisania tego artykułu nie 
ma dostępnych w języku polskim szczegółowych wytycznych i zaleceń dotyczących 
sposobu ograniczenia zagrożeń związanych z ołowiem na strzelnicach.  

Niniejszy tekst powstał na podstawie dokumentu przygotowanego przez Chucri A. 
Kardous i Susan Afanuh z Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
(NIOSH) Cincinnati, Ohio, USA  
 
Ołów 

Ołów (Pb) jest miękkim srebrzystoszarym metalem. Należy do grupy 14 układu 
okresowego. Narażenie na ołów występuje zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku 
życia. W narażeniu na ołów o stężeniach większych niż wartość najwyższego 
dopuszczalnego stężenia (NDS), tj. 0,050 mg/m3 pracuje obecnie w Polsce 3297 osób 
(Jakubowski 2014). 

W środowisku pracy główną drogę wchłaniania ołowiu i jego związków stanowi układ 
oddechowy, jakkolwiek ołów może się wchłaniać także, zależnie od warunków pracy 
z przewodu pokarmowego. Wczesne skutki działania ołowiu na układ krwiotwórczy, układ 
sercowo-naczyniowy, układ nerwowy oraz nerki pojawiają się u osób dorosłych, gdy 
stężenie ołowiu we krwi wynosi około 300 μg/L lub nawet poniżej tej wartości. U dzieci 
działanie ołowiu na ośrodkowy układ nerwowy jest bezprogowe. Ołów został uznany 
przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) za czynnik o udowodnionym 
działaniu rakotwórczym dla zwierząt i prawdopodobnie rakotwórczym dla ludzi. 

Około 92% ołowiu, który dostał się do organizmu odkłada się w kościach. Stężenie 
ołowiu we krwi stanowi wypadkową procesów: wchłaniania, rozmieszczenia i wydalania. 
Stan równowagi stężeń ołowiu we krwi jest osiągany po około 3 miesiącach od 
rozpoczęcia narażenia. Po przerwaniu narażenia półokres eliminacji ołowiu z krwi 
i tkanek miękkich wynosi około 30 dni, a z kości 5 do 10 lat. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 98/24/WE, wykonywanie oznaczeń 
ołowiu we krwi obowiązuje w państwach Unii Europejskiej. Górne ograniczenie wartości 
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stężenia ołowiu we krwi wynosi 700 μg/l, przy czym opieką medyczną powinni zostać 
objęci pracownicy pracujący w narażeniu na ołów o stężeniach ołowiu we krwi powyżej 
400 μg/l. Wartość wiążąca dla ołowiu i jego związków nieorganicznych w powietrzu 
środowiska pracy zawarta w dyrektywie 98/24 WE wynosi 0,15 mg/m3 (Jakubowski 
2014). 
 
Źródła zagrożeń 

Według statystyk Departamentu Sprawiedliwości USA zatrudnionych jest ponad 1 milion 
federalnych, stanowych i lokalnych stróżów prawa (DOJ 2004). Treningi i szkolenia 
strzeleckie przeprowadzane są najczęściej na krytych strzelnicach. Oprócz służb 
i pracowników ochrony, ponad 20 milionów aktywnych strzelców amatorów strzela 
i trenuje na krytych i otwartych strzelnicach. Strzelający jak i osoby obsługujące strzelnice 
narażone są na szkodliwe działanie ołowiu. NIOSH (Narodowy Instytut Bezpieczeństwa 
Pracy i Zdrowia) szacuje, że w Stanach Zjednoczonych czynnych jest od 16.000 do 
18.000 strzelnic w tym ponad 9000 cywilnych strzelnic odkrytych z milionami funtów 
ołowiu w wystrzelonych co roku pociskach. Ponieważ strzelnice odkryte budowane są 
zwykle na otwartej przestrzeni z dala od zabudowań mieszkalnych, ołów i hałas ulegają 
większemu rozproszeniu. W porównaniu do strzelnic krytych, strzelnice odkryte 
wymagają mniejszej konserwacji i czyszczenia. Jednakże pomimo naturalnej wentylacji 
na strzelnicach odkrytych, poziom ołowiu w osobistej strefie oddychania (Personal 
Breathing Zone - Osobista strefa oddychania to strefa w promieniu 30 cm od ust i nosa 
osoby badanej) osób tam przebywających może przekraczać rekomendowane 
i dopuszczalne limity. 

Liczne badania na odkrytych i zakrytych strzelnicach wykazały, że ekspozycja na ołów 
może powodować problemy zdrowotne, zwłaszcza wśród pracowników i instruktorów 
(NIOSH 2011; Tripathi i in. 1991; Goldberg i in. 1991).  

Ołów dostaje się do organizmu człowieka głównie poprzez wdychanie pyłu ołowiu, 
w kontakcie skóry z ołowianymi pociskami lub spożyciu (na przykład jedzenie lub picie 
zanieczyszczonymi rękami) (NIOSH 2009). Osoby biorące udział w strzelaniu, 
sprzątaniu, zbieraniu łusek, wystrzelonych pocisków lub śrutu, mogą być także narażone 
na działanie ołowiu. 
 
Analiza przypadków 

Departament Środowiska i Zdrowia Alaski zainicjował przeprowadzenie badań 
poziomu stężenia ołowiu we krwi u młodzieży szkolnej trenującej strzelectwo sportowe, 
po tym jak u trenera w jednym z klubów strzeleckich wykryto we krwi znacznie 
podwyższony poziom ołowiu (44 μg/dL). W badaniu brało udział sześć grup strzelców 
trenujących na trzech różnych krytych strzelnicach. W przypadku zespołów 
korzystających z dwóch nowych strzelnic nie wykryto w ich krwi podniesionego poziomu 
ołowiu.  W pozostałych trzech zespołach korzystających ze strzelnicy, która miała wysoki 
poziom skażenia ołowiem, wykryto podniesiony poziom ołowiu we krwi. Najwyższy wynik 
mieścił się na poziomie 31 μg/dL, co jest wartością przekraczającą limit (25 μg/dL). 
Strzelnica została zamknięta i poczyniono prace mające na celu pozbycie się skażenia. 
(State of Alaska 2003; NIOSH 2009). 

Na strzelnicy otwartej w Kalifornii zbadano poziom zanieczyszczenia powietrza 
ołowiem pobierając próbki z 16 osobistych stref oddychania oraz 6 próbek 
zanieczyszczeń pobranych z różnych powierzchni w obrębie strzelnicy. Próbki powietrza 
nie przekraczały dopuszczalnych wartości zagrożenia zawodowego. Najwyższa wartość 
ołowiu w powietrzu (15 µg/m3) zmierzona została przy instruktorze przebywającym na osi 
strzeleckiej. Poziom stężenia ołowiu w powietrzu może różnić w zależności od warunków 
pogodowych (prędkość i kierunek wiatru) oraz odległości strzelca do źródła skażenia. 
Najwyższe poziomy zanieczyszczenia powierzchni znajdowały się na broni palnej. Ołów 
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został wykryty również na stołach piknikowych ustawionych na powietrzu, gdzie 
pracownicy zwykle jadali lunch. Badania metodą kolorymetryczną wykazały ślady ołowiu 
na dłoniach pracowników, jednakże mieli oni dobry nawyk częstego mycia rąk i w związku 
z tym nie stwierdzono śladów ołowiu na ręcznikach w umywalni. (NIOSH 2011). 
 
Zalecenia 

W celu ochrony przed działaniem ołowiu pracownicy strzelnic oraz zawodnicy powinni 
podjąć następujące kroki (NIOSH 2003, 2009, 2011): 

Przejść szkolenie BHP związane ze specyfiką pracy lub treningu na strzelnicy a także 
uczestniczyć w programach monitorowania stanu zdrowia. 

Zgłaszać swojemu pracodawcy niepokojące objawy i jeśli trzeba uzyskać pomoc 
lekarską: 

 Najczęściej obserwowanymi skutkami zatrucia ołowiem u dorosłych są: nudności, 
biegunka, wymioty, brak apetytu, utrata masy ciała, niedokrwistość, zmęczenie, 
nadpobudliwość, bóle głowy, bóle brzucha, problemy z nerkami. 

 Jeśli podejrzewasz, że miałeś ryzykowny kontakt z ołowiem, nawet jeśli nie masz 
żadnych objawów wykonaj badanie na poziom ołowiu we krwi. 

Dobra praktyka higieniczna: 
 Po strzelaniu, kontakcie z amunicją ołowianą, łuskami, pracami przy kulochwytach 

a zwłaszcza przed jedzeniem, piciem lub paleniem papierosów umyj ręce i twarz 
wodą z mydłem lub użyj czystej chusteczki odkażającej. Wilgotne odkażające 
chusteczki do czyszczenia skóry są ogólnie dostępne w sprzedaży i powinny być 
stosowane w przypadku utrudnionego dostępu do mydła i wody (NIOSH 2009). 

 Do pracy przy ołowiu używaj odzieży ochronnej. Przed wyjściem do domu zmień 
ubranie i obuwie. 

 Odzież używaną do pracy z ołowiem zawsze pierz oddzielnie. 
Zapewnienie pracownikom sprzętu ochronnego: 

 Zachęcać pracowników do korzystania z podwójnego zabezpieczeniem słuchu 
(zatyczki do uszu i ochronniki). Zapewnić zestawy do utrzymania higieny tych 
elementów ochrony. 

 Zapewnić pracownikom zatrudnionym przy czyszczeniu kulochwytów lub innych 
miejsc skażonych ołowiem, ochronę skóry, oczu i dróg oddechowych. Maseczki 
chroniące układ oddechowy muszą mieć aprobatę NIOSH (w Polsce środki 
ochrony indywidualnej muszą spełniać odpowiednie normy oraz posiadać 
oznakowanie CE oraz deklarację zgodności WE) 

 Podczas prac z chemikaliami do czyszczenia broni palnej używaj rękawiczek 
i okularów ochronnych. 

 W celu ograniczenia przenoszenia ołowiu na odzieży należy zapewnić 
strzelającym podkładki pod kolana lub maty do postawy leżącej.  

W celu ochrony pracowników i zawodników pracodawca (Klub) powinien podjąć 
następujące kroki: 

 Rozważyć stosowanie pocisków i spłonek bez ołowiu. Taka amunicja jest często 
określana jako „zielona” lub „nietoksyczna” (NIOSH 2011). 

 Do budowy strzelnicy, o ile to możliwe należy stosować łatwe do czyszczenia 
materiały nieporowate, gładkie plastikowe elementy powłok lub osłon. 

 W miejscach z dużym nasyceniem ołowiu i hałasem ograniczyć czas pracy 
pracowników i zapewnić ich rotację. Przygotować wolne od zanieczyszczeń, ciche 
miejsce do wypoczynku. 

 Jeśli strzelnica posiada przegrody balistyczne, przesłony, konstrukcję ścian 
utrudniającą przepływ powietrza należy rozważyć zastosowanie wentylatorów 
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ustawionych z tyłu stanowisk strzeleckich skierowanych w stronę tarcz tak, aby 
zapewnić wystarczający przepływ powietrza. 

 Regularnie sprzątać strzelnicę przy użyciu odpowiednich technik i metod utylizacji 
ołowiu. Nie należy zamiatać, wycierać lub odkurzać podłóg lub innych powierzchni 
strzelnicy na sucho. Sprzątanie na sucho powoduje unoszenie się cząsteczek 
ołowiu, które mogą być wdychane przez osoby znajdujące się w pobliżu. 
Sprzątanie można robić wyłącznie na mokro oraz przy użyciu odkurzaczy z filtrem 
HEPA (NIOSH 2011).  

 Rozważyć zainstalowanie na otwartej strzelnicy wskaźnika kierunku wiatru. 
 Opublikować zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i egzekwować ich stosowanie. 
 Zapewnić pracownikom szkolenia a strzelających informować o zagrożeniach: 

- Informować pracowników i strzelców o znaczeniu higieny w ograniczeniu 
potencjalnych zagrożeń poprzez wprowadzenie znaków ostrzegawczych oraz 
zapewnić dostęp do sanitariatów zachęcając do częstego mycia rąk. 

- Zakazać jedzenia, palenia, żucia gumy, palenia tytoniu w miejscach 
potencjalnie skażonych ołowiem. 

- Poinformować kobiety w ciąży pracujące lub trenujące na strzelnicy 
o możliwym zagrożeniu dla płodu. 

- Upewnić się, że pracownicy są świadomi objawów, które mogą wskazywać na 
problemy zdrowotne. 

- Uświadomić pracownikom konieczność badania poziomu ołowiu we krwi 
nawet, jeśli nie wykazują żadnych objawów zatrucia. 

 Pracownicy i trenerzy narażeni na pracę w środowisku skażonym ołowiem dłużej 
niż 30 dni w roku powinni co 6 miesięcy badać swoją krew na zawartość ołowiu. 
Jeśli poziom ołowiu we krwi pracownika przekroczy dopuszczalny limit, to do czasu 
powtórnych badań powinien zostać przeniesiony do pracy w miejsce wolne od 
zanieczyszczeń ołowiem.  

Uwaga: Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres 
o dodatkowe specjalistyczne badania lekarskie oraz badania pomocnicze, a także 
wyznaczyć krótszy termin następnego badania, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne do 
prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika 
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