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Omówienie
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Jak sporz¹dziæ dobr¹ instrukcjê bezpieczeñstwa
po¿arowego?1
Obowi¹zek opracowania instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego, ci¹¿¹cy
na w³aœcicielach, zarz¹dcach lub u¿ytkownikach budynków, obiektów budowlanych i terenów ma ju¿ niemal 20-letni¹ historiê. Mimo kolejnych nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej, coraz
bardziej doprecyzowuj¹cych treœci, jakie powinna taka instrukcja zawieraæ
oraz wymagania, jakie powinna spe³niaæ, analiza przeprowadzona przez
autorów wskazuje, ¿e wiêkszoœæ instrukcji opracowanych na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych w latach 2003–2010 nadal zawiera „ogólne
wymagania i rozwi¹zania”, stanowi¹c powielenie dokumentów opracowywanych wed³ug koncepcji przepisów z 1992 r.
S³owa kluczowe: instrukcja bezpieczeñstwa po¿arowego.

1. Wstêp
Od prawie 20 lat w polskich przepisach przeciwpo¿arowych [1, 2, 3, 4] zapisany jest obowi¹zek, spoczywaj¹cy na w³aœcicielach, zarz¹dcach lub u¿ytkownikach budynków, obiektów budowlanych i terenów, opracowania instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego. Pierwszy taki obowi¹zek zosta³ zapisany w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [1].
W §5 tego rozporz¹dzenia okreœlono, w sposób doœæ ogólnikowy, a przede wszystkim nieœcis³y, obowi¹zek przedstawienia wymagañ przeciwpo¿arowych dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego w instrukcjach
bezpieczeñstwa po¿arowego. W rozporz¹dzeniu nie okreœlono szczegó³owego zakresu tematycznego tego dokumentu, nie wspominaj¹c o jakichkolwiek wymaganiach formalnych, które powinien spe³niaæ. Powstaj¹ce ówczeœnie (lata
1993–2003) instrukcje bardzo czêsto zawiera³y zbiór ró¿norodnych ogólnych wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej odnosz¹cych siê jednoczeœnie do ró¿nych
1
Artyku³ powsta³ w wyniku realizacji zadania T.5.3.2 w pakiecie tematycznym 5 projektu „innowacyjne œrodki i efektywne metody poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównowa¿onego rozwoju” w programie operacyjnym innowacyjna
gospodarka (POIG).
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grup obiektów, mimo ¿e powinny dotyczyæ konkretnego przypadku obiektu.
W instrukcjach zamieszczano ogólne informacje o wymaganiach, jakie powinny
byæ spe³nione (nawet je¿eli w rzeczywistoœci nie by³y), a tak¿e o procedurach, jakie powinny obowi¹zywaæ (nawet je¿eli nie wskazano konkretnie osób odpowiedzialnych za ich realizacjê). Nie przedstawiano z kolei szczegó³owych rozwi¹zañ
i informacji, czy te¿ instrukcji o faktycznym sposobie przeciwpo¿arowego zabezpieczenia obiektu. Nie przedstawiano informacji i instrukcji o sposobach eksploatacji obiektu, jego u¿ytkowania i zachowania siê w nim, w³aœciwego z punktu
widzenia ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa obiektu, a przede wszystkim bezpieczeñstwa jego u¿ytkowników. Nie wskazywano tak¿e kto konkretnie
– personalnie – odpowiedzialny jest za realizacjê zadañ i obowi¹zków z zakresu
ochrony ppo¿., czy te¿ za realizacjê wymagañ, kto ma wykonywaæ procedury zapisane w instrukcji. Z zapisów tych¿e dokumentów nie wynika³o do kogo s¹ one
adresowane i w jakim zakresie. Mo¿na stwierdziæ, i¿ dokumenty te swoj¹ zawartoœci¹ merytoryczn¹ oraz sposobem jej przedstawienia odzwierciedla³y jeden
ogólny nurt, który mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cy sposób „ilu autorów, tyle koncepcji instrukcji – instrukcji o wysokim poziomie ogólnoœci i abstrakcyjnoœci”.

2. G³ówne problemy przy opracowywaniu instrukcji
Po ponad dziesiêciu latach opublikowano nowe rozporz¹dzenie MSWiA [2].
Zmieniono i doprecyzowano w nim zapisy formu³uj¹ce wymagania w zakresie
instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego. W §6 tego rozporz¹dzenia okreœlono
m.in.:
l
podmioty odpowiedzialne za opracowanie (zapewnienie opracowania) instrukcji,
l
zawartoœæ instrukcji – okreœlaj¹c tym samym jej minimalny zakres tematyczny i merytoryczny,
l
terminy i zasady aktualizacji instrukcji,
l
grupy obiektów zwolnionych z obowi¹zku opracowania dokumentu.
Wymagania te w niezmienionej postaci zawarto tak¿e w kolejnym, nowym
rozporz¹dzeniu MSWiA z 2006 r. [3], które obowi¹zywa³o do 29 czerwca 2010 r.
Mimo ¿e w ww. przepisach doprecyzowano wymagania dotycz¹ce zawartoœci instrukcji wiêkszoœæ instrukcji, które zosta³y poddane przegl¹dowi i analizie, dalece odbiega od stanu wymaganego prawem. Z przeprowadzonej analizy wynika, i¿
wiêkszoœæ dokumentów (instrukcji) opracowanych na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych w latach 2003–2010 dalej zawiera „ogólne wymagania i rozwi¹zania”
wpisuj¹c siê w nurt, o którym by³a mowa powy¿ej, w nurt opracowywania instrukcji wg koncepcji przepisów z 1992 r. Do najczêœciej wystêpuj¹cych istotnych
braków lub nieprawid³owoœci w instrukcjach, które zosta³y poddane przegl¹dowi
i analizie zaliczono:
a) w zakresie dotycz¹cym strony formalnej:
m brak informacji o autorach opracowania w aspekcie posiadanych kwalifikacji uprawniaj¹cych do wykonania instrukcji,
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brak informacji (danych) o prawnym w³aœcicielu, zarz¹dcy obiektu oraz
jego u¿ytkownikach (najemcach) – brak identyfikacji ww. podmiotów,
m brak prawid³owego okreœlenia celu oraz opracowania ogólnego zakresu dokumentu,
m brak okreœlenia szczegó³owego zakresu podmiotowego i przedmiotowego
instrukcji,
m brak przyjêtych rozwi¹zañ, brak zapisów dotycz¹cych sposobów aktualizacji instrukcji i osób do tego uprawnionych,
b) w zakresie dotycz¹cym zawartoœci merytorycznej:
m brak zgodnoœci ogólnego zakresu tematycznego z wymaganiami przepisów,
m formu³owanie opisów z zakresu warunków ochrony przeciwpo¿arowej
obiektu w postaci wymagañ „jakie powinny byæ spe³nione”, zamiast
stwierdzeñ, czy te¿ podawania faktów (informacji) dotycz¹cych rzeczywistego stanu zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu i terenu do niego
przyleg³ego, tj. opisu faktycznego stanu przygotowania obiektu na wypadek powstania, rozwoju i rozprzestrzeniania siê po¿aru oraz prowadzenia
dzia³añ ratowniczych,
m formu³owanie niewymaganych prawem i tym samym zbêdnych oraz
w wielu przypadkach nieuprawnionych deklaracji, zapisów „potwierdzaj¹cych” spe³nienie w obiekcie wymagañ w sposób zgodny z przepisami
przeciwpo¿arowymi (nieuprawnionych w aspekcie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji osób w tym zakresie),
m formu³owanie opisów z zakresu warunków ochrony przeciwpo¿arowej
obiektu w postaci wymagañ „jakie powinny byæ spe³nione”, które nie maj¹
zastosowania do danego obiektu; opisywanie wymagañ dla grup obiektów
(budynków) o innym przeznaczeniu, funkcji i sposobie u¿ytkowania ni¿
ten, którego dotyczyæ powinna instrukcja,
m stosowanie w opisach niepoprawnej lub nieaktualnej terminologii, klasyfikacji, podzia³ów, symboli itp.,
m formu³owanie opisów niezwi¹zanych tematycznie z grup¹ zagadnieñ, która
powinna byæ opisana zgodnie ze stawianymi wymaganiami, np. opis rozwi¹zañ organizacyjnych w temacie poœwiêconym zagadnieniom technicznym, techniczno-budowlanym i instalacyjnym,
m formu³owanie opisów w zakresie w³aœciwego u¿ytkowania obiektu, tj. zapewnienia przegl¹dów i konserwacji urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, na du¿ym poziomie ogólnoœci lub brak jakichkolwiek rozwi¹zañ w tym zakresie;
brak wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie lub zapewnienie wykonania ww. czynnoœci; brak harmonogramu, czasokresów wykonywania
ww. czynnoœci,
m brak uwzglêdnienia w opisach procedur, tj. sposobach postêpowania na
wypadek po¿aru lub innego zagro¿enia, wystêpuj¹cych technicznych systemów zabezpieczeñ (biernych i czynnych); brak wyznaczenia – personalm
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nego wskazania – kluczowych osób odpowiedzialnych za realizacjê, czy te¿
wykonuj¹cych te procedury,
brak jakichkolwiek informacji i przyjêtych rozwi¹zañ (procedur) maj¹cych
na celu zapewnienie bezpieczeñstwa osobom o ograniczonej, ze wzglêdu na
ró¿ne dysfunkcje, zdolnoœci poruszania siê,
umieszczanie opisów procedur dzia³ania na wypadek przeró¿nych zagro¿eñ
o nik³ym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia w obiektach ca³kowicie nieprzygotowanych na takie zagro¿enia, np. procedury dzia³ania na wypadek
wyst¹pienia katastrofy budowlanej (zawalenie ca³ego lub czêœci obiektu),
brak w procedurach kluczowych informacji dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa i ewakuacji m.in. informacji o œrodkach i sposobach alarmowania o zagro¿eniu, podstawowych i alternatywnych drogach ewakuacji,
brak wskazania miejsc bezpiecznego przebywania ludzi po opuszczeniu
obiektu itp.,
brak opisu organizacji dzia³añ ewakuacyjnych; brak wyznaczenia personelu ewakuacyjnego; brak wyznaczenia szczegó³owych zadañ dla personelu
ewakuacyjnego; brak informacji o przewidzianych, zastosowanych œrodkach do prowadzenia ewakuacji itp.,
brak opisu przyjêtych rozwi¹zañ dotycz¹cych sposobów prowadzenia æwiczeñ ewakuacyjnych, personalnego wskazania osób odpowiedzialnych za
przygotowanie obiektu i przeprowadzenie æwiczeñ itp.,
brak procedur, zasad i sposobów zabezpieczenia przeciwpo¿arowego miejsca (pomieszczeñ i przestrzeni przyleg³ych) w obiekcie w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym, brak wskazania
personalnego osób odpowiedzialnych za przygotowanie obiektu do ww.
prac oraz nadzór w czasie i po zakoñczeniu prac,
zamieszczanie w opisie dotycz¹cym sposobów zapoznawania u¿ytkowników obiektu z treœci¹ instrukcji i z przepisami przeciwpo¿arowymi wymagañ o koniecznoœci zapoznawania wszystkich u¿ytkowników, w skrajnych
przypadkach nawet tych bardzo rzadko i krótko przebywaj¹cych w obiekcie, co w rzeczywistoœci jest praktycznie nie do wykonania, a tym bardziej
niczym nieuzasadnione,
zamieszczanie w opisie dotycz¹cym sposobów zapoznawania u¿ytkowników obiektu z treœci¹ instrukcji i z przepisami przeciwpo¿arowymi wymagañ o koniecznoœci zapoznawania wszystkich u¿ytkowników z ca³ym
tekstem instrukcji, co w rzeczywistoœci jest praktycznie zbêdne, np. jak¹
istotn¹ wartoœæ dla pracownika biurowego, nauczyciela w szkole, pokojow¹
lub kucharza w hotelu ma procedura przygotowania, zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym, czy te¿ znajomoœæ zadañ personelu ewakuacyjnego w przypadku, gdy ww. osoby takich
funkcji nie pe³ni¹,
zamieszczanie w instrukcjach za³¹czników rysunkowych (rysunków)
o w¹tpliwej zawartoœci merytorycznej – nieodpowiadaj¹cej rozwi¹zaniom
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wystêpuj¹cym w obiekcie (brak lub odmienne informacje i rozwi¹zania
opisywano w czêœci tekstowej),
m zamieszczanie w instrukcjach rysunków wykonanych niedbale i ma³o czytelnych – bez zachowania jakichkolwiek zasad tworzenia rysunków, np. zasad rysunku technicznego,
c) w zakresie dotycz¹cym strony jêzykowej i edycji dokumentu:
m wystêpowanie ra¿¹cych b³êdów ortograficznych, semantycznych (znaczeniowych), syntaktycznych (sk³adniowych), a tak¿e stylistycznych i interpunkcyjnych,
m nieprzemyœlany, nielogiczny, niespójny oraz ma³o przejrzysty, a tym samym ma³o czytelny uk³ad dokumentu,
m niedba³e i nieprzemyœlane formu³owanie opisów, procedur itp.,
m brak podstawowej edycji dokumentów, zapewnienia im odpowiedniego
uk³adu graficznego, m.in. ujednolicenia w ca³ym dokumencie przyjêtych
styli i formatowania dla tytu³ów rozdzia³ów, podrozdzia³ów, tekstu podstawowego, tabel, rysunków itp.

3. Zalecenia dla autorów instrukcji
W zwi¹zku z tym, i¿ 30 czerwca 2010 r. wesz³o w ¿ycie nastêpne nowe rozporz¹dzenie MSWiA [4] czêœciowo zmieniaj¹ce i rozszerzaj¹ce wymagania w zakresie instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego mo¿na siê spodziewaæ, i¿ ze wzglêdu na doœæ ogólny charakter podanych w nim wymagañ podobnie jak we
wczeœniejszych przypadkach instrukcje bêd¹ w dalszym ci¹gu dalece odbiega³y
od po¿¹danych zarówno w zakresie merytorycznym, jak i edycyjnym oraz jêzykowym. W zwi¹zku z tym uzasadnione jest opracowanie wytycznych omawiaj¹cych zasady opracowywania tego typu dokumentów, wyjaœniaj¹cych celowoœæ tworzenia dokumentu i opisu poszczególnych zagadnieñ wraz podaniem
przyk³adów poprawnych zapisów, jakie powinny byæ stosowane w instrukcjach.
Uwzglêdniaj¹c wymagania sformu³owane w obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [2] oraz wyniki przegl¹dów
i analiz dotychczasowo opracowywanych dokumentów (instrukcji) sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski, które zostan¹ uwzglêdnione przy sporz¹dzaniu wytycznych tworzenia (opracowywania) instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego (IBP):
a) w celu zapewnienia podstawowych danych w instrukcji, wymaganych, a tak¿e
zalecanych ze wzglêdów formalnych nale¿y:
m wskazaæ i uzasadniæ potrzebê zamieszczenia informacji o autorach opracowania w aspekcie wymaganych kwalifikacji uprawniaj¹cych do wykonania
instrukcji,
m wskazaæ i uzasadniæ potrzebê zamieszczenia informacji o prawnym w³aœcicielu, zarz¹dcy obiektu oraz jego u¿ytkownikach (najemcach),
m wyjaœniæ cel opracowania dokumentu,
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omówiæ minimalny zakres dokumentu,
wskazaæ i uzasadniæ potrzebê opracowania (zamieszczenia) zakresu podmiotowego i przedmiotowego instrukcji, tj. kogo i w jakim zakresie dotyczy instrukcja,
m omówiæ ogólne zasady i sposoby aktualizacji instrukcji,
m uzasadniæ potrzebê wskazania w IBP osób uprawnionych do aktualizacji
dokumentu w okreœlonym w dokumencie zakresie,
b) w celu zapewnienia w³aœciwej i zgodnej z przepisami zawartoœci merytorycznej nale¿y:
m podaæ i wyjaœniæ zakres tematyczny instrukcji – wymagane minimum,
m po³o¿yæ nacisk na formu³owanie treœci, tam gdzie jest to niezbêdne, w postaci opisu faktycznego stanu przygotowania obiektu na wypadek powstania, rozwoju i rozprzestrzeniania siê po¿aru oraz prowadzenia dzia³añ
ratowniczych,
m po³o¿yæ nacisk na unikanie formu³owania niewymaganych, zbêdnych
a w wielu przypadkach nieuprawnionych deklaracji o stanie bezpieczeñstwa po¿arowego obiektu,
m podkreœliæ fakt, i¿ instrukcja i zawarte w niej treœci powinny odnosiæ siê do
konkretnego obiektu i rozwi¹zañ technicznych, organizacyjnych, czy te¿
formalno-prawnych w nim wystêpuj¹cych i przyjêtych,
m po³o¿yæ nacisk na koniecznoœæ stosowania poprawnej i aktualnej terminologii, klasyfikacji, podzia³ów, symboli, co zapewni poprawne zrozumienie
zapisów instrukcji,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci treœci z tematyk¹ instrukcji, tematyk¹ poszczególnych jej czêœci (rozdzia³ów, podrozdzia³ów
itp.), opracowaæ i podaæ przyk³ady takich treœci,
m opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania, przyk³adowe harmonogramy w zakresie w³aœciwego u¿ytkowania obiektu (zapewnienia przegl¹dów i konserwacji urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych); zwróciæ uwagê na koniecznoœæ wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie lub zapewnienie wykonania ww. czynnoœci,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ uwzglêdnienia przy tworzeniu procedur
wystêpuj¹cych technicznych systemów zabezpieczeñ (biernych i czynnych); opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe procedury,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ wyznaczenia (personalnego wskazania) kluczowych osób odpowiedzialnych za realizacjê procedur; opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ ustalenia procedur maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa osobom o ograniczonej, ze wzglêdu na ró¿ne dysfunkcje, zdolnoœci poruszania siê – w obiektach, w których takie osoby
pracuj¹ lub mog¹ przebywaæ; opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m
m
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po³o¿yæ nacisk na unikanie tworzenia procedur dzia³ania na wypadek zagro¿eñ o nik³ym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia w obiektach ca³kowicie nieprzygotowanych na takie zagro¿enia,
m po³o¿yæ nacisk na zamieszczanie w procedurach kluczowych informacji
dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa i ewakuacji m.in. informacji
o œrodkach i sposobach alarmowania o zagro¿eniu, podstawowych i alternatywnych drogach ewakuacji, miejscach bezpiecznego przebywania ludzi
po opuszczeniu obiektu itp.; opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m po³o¿yæ nacisk na koniecznoœæ opisu przyjêtej organizacji dzia³añ ewakuacyjnych, w tym wyznaczenia personelu ewakuacyjnego, wyznaczenia zadañ
dla tego personelu, œrodków do prowadzenia ewakuacji, wskazania osób
odpowiedzialnych za przygotowanie obiektu i przeprowadzenie æwiczeñ;
opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe strategie (koncepcje) prowadzenia
ewakuacji,
m opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe zasady zabezpieczenia przeciwpo¿arowego miejsca (pomieszczeñ i przestrzeni przyleg³ych) w obiekcie w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym,
m opracowaæ i przedstawiæ (omówiæ) przyk³adowe sposoby zapoznawania
u¿ytkowników obiektu z treœci¹ instrukcji i z przepisami przeciwpo¿arowymi,
m opracowaæ i przedstawiæ (omówiæ) zalecane zasady tworzenia planów
ochrony przeciwpo¿arowej; podaæ (zmieœciæ w wytycznych) przyk³ady planów,
c) w celu zapewnienia w³aœciwej edycji dokumentu oraz odpowiedniego poziomu przedstawianych treœci nale¿y:
m zasygnalizowaæ w wytycznych problem zapewnienia w³aœciwej strony jêzykowej dokumentu – unikania b³êdów (ortograficznych, znaczeniowych,
sk³adniowych, stylistycznych, interpunkcyjnych itp.),
m zwróciæ uwagê na zapewnienie odpowiedniego uk³adu merytorycznego dokumentu,
m zwróciæ uwagê na zapewnienie w³aœciwej edycji dokumentów – zapewnienie dobrego uk³adu graficznego.
Opracowane na podstawie ww. wniosków wytyczne w zakresie zasad tworzenia instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego bêd¹ stanowi³y poradnik dobrej praktyki dla wszystkich zainteresowanych ww. tematyk¹, w tym osób odpowiedzialnych za opracowanie IBP, a tak¿e osób odpowiedzialnych za zapewnienie jej
opracowania i wdro¿enia do stosowania.
m
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Obligation for owners, managers and users of buildings, building
structures or terrains to elaborate fire safety instruction has in Poland almost
20-years history. First regulations (in fire protection decree of 1992 year)
were rather general – no detailed scope of instruction as well as no formal
demands for such a document were given. That time obligation of presenting
fire protection demands in “fire safety instructions” for public utility buildings
and buildings of collective residence was specified.
Succeeding amendments to this decree (in 2003, 2006 and 2010) gave
more precise demands for contents and shape of the instruction. However,
analysis performed by authors of the paper shows that majority of
instructions prepared in years 2003–2010 still contains “general demands
and solutions” and makes more or less contemporary duplicate of
documents prepared under regulations 1992 year fire protection decree.
The most glaring incorrect points are:
a) formal aspects:
– not identified owner, manager or user of building,
– not defined with full particulars scope of the instruction,
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b) the merits:
– description of fire protection terms in form of demands “which should be fulfilled”,
– not required by law and in many cases not authorized statements „confirming”
fulfillment of fire protection demands in building,
– expressing fire protection demands which do not apply to the particular building,
c) editorial:
– glaring mistakes in spelling, bad grammar, semantic and style errors, also –
problems with punctuaction,
– illegible arrangement of document.
Performed analysis allowed to work out directions concerning rules of preparation of
fire protection instructions for selected buildings of different categories of fire risk to
occupants.
These rules will make good practice handbook for every who is interested in this
subject, especially for people preparing fire protection instructions and responsible for
putting the instruction into practice.
Keywords: proper fire safety instruction.

