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Jak sporz¹dziæ dobr¹ in stru kcjê bez pie cze ñ stwa
po ¿a ro we go?1

1. Wstêp

Od pra wie 20 lat w pol skich prze pi sach prze ciwpo ¿a ro wych [1, 2, 3, 4] za pi sa -
ny jest obo wi¹zek, spo czy waj¹cy na w³aœci cie lach, zarz¹dcach lub u¿yt ko w ni -
kach bu dyn ków, obie któw bu do w la nych i te re nów, opra co wa nia in stru kcji bez -
pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Pie r wszy taki obo wi¹zek zo sta³ za pi sa ny w roz po -
rz¹dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 3 li sto pa da 1992 r. w spra wie ochro -
ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te re nów [1].
W §5 tego roz porz¹dze nia okre œlo no, w spo sób doœæ ogó l ni ko wy, a prze de wszy -
st kim nie œcis³y, obo wi¹zek przed sta wie nia wy ma gañ prze ciwpo ¿a ro wych do tycz¹-
cych obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej i za mie sz ka nia zbio ro we go w in stru kcjach
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. W roz porz¹dze niu nie okre œlo no szcze gó³owe go za -
kre su tema ty cz ne go tego do ku men tu, nie wspo mi naj¹c o jaki ch ko l wiek wy ma ga -
niach fo r ma l nych, któ re po wi nien spe³niaæ. Po wstaj¹ce ów cze œ nie (lata
1993–2003) in stru kcje bar dzo czê sto za wie ra³y zbiór ró ¿ no rod nych ogó l nych wy -
ma gañ ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej od nosz¹cych siê jed no cze œ nie do ró ¿ nych

Obo wi¹zek opra co wa nia in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, ci¹¿¹cy

na w³aœci cie lach, zarz¹dcach lub u¿yt ko w ni kach bu dyn ków, obie któw bu -

do w la nych i te re nów ma ju¿ nie mal 20-le t ni¹ hi sto riê. Mimo ko le j nych no -

we li za cji roz porz¹dze nia w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, co raz

bar dziej do pre cy zo wuj¹cych tre œci, ja kie po win na taka in stru k cja za wie raæ

oraz wy ma ga nia, ja kie po win na spe³niaæ, ana li za prze pro wa dzo na przez

au to rów wska zu je, ¿e wiê kszoœæ in stru kcji opra co wa nych na pod sta wie

prze pi sów obo wi¹zuj¹cych w la tach 2003–2010 na dal za wie ra „ogó l ne

wy ma ga nia i roz wi¹za nia”, sta no wi¹c po wie le nie do ku men tów opra co wy -

wa nych wed³ug kon ce pcji prze pi sów z 1992 r.

S³owa klu czo we: in stru k cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go.
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grup obie któw, mi mo ¿e po win ny do ty czyæ kon kre t ne go przy pa d ku obie ktu.
W in stru kcjach za mie sz cza no ogó l ne in fo r ma cje o wy ma ga niach, ja kie po win ny
byæ spe³nio ne (na wet je ¿e li w rze czy wi sto œci nie by³y), a ta k ¿e o pro ce du rach, ja -
kie po win ny obo wi¹zy waæ (na wet je ¿e li nie wska za no kon kre t nie osób odpo wie -
dzia l nych za ich re a li za cjê). Nie przed sta wia no z ko lei szcze gó³owych roz wi¹zañ
i in fo r ma cji, czy te¿ in stru kcji o fa kty cz nym spo so bie prze ciwpo ¿aro we go za bez -
pie cze nia obie ktu. Nie przed sta wia no in fo r ma cji i in stru k cji o spo so bach eks plo -
a ta cji obie ktu, jego u¿y t ko wa nia i za cho wa nia siê w nim, w³aœci we go z pun ktu
wi dze nia ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, bez pie cze ñ stwa obie k tu, a prze de wszy st -
kim bez pie cze ñ stwa jego u¿yt ko w ni ków. Nie wska zy wa no ta k ¿e kto kon kre t nie
– per so na l nie – odpo wie dzia l ny jest za re a li za cjê za dañ i obo wi¹zków z za kre su
ochro ny ppo¿., czy te¿ za re a li za cjê wy ma gañ, kto ma wy ko ny waæ pro ce du ry za -
pi sa ne w in stru kcji. Z za pi sów ty ch ¿e do ku men tów nie wy ni ka³o do kogo s¹ one
ad re so wa ne i w ja kim za kre sie. Mo ¿ na stwier dziæ, i¿ do ku men ty te swoj¹ za wa r -
to œci¹ me ry to ryczn¹ oraz spo so bem jej przed sta wie nia od zwie rcie d la³y je den
ogó l ny nurt, któ ry mo ¿ na opi saæ w na stê puj¹cy spo sób „ilu au to rów, tyle kon ce p -
cji in stru kcji – in stru kcji o wy so kim po zio mie ogó l no œci i abs tra kcyjnoœci”. 

2. G³ówne pro ble my przy opra cowywa niu in stru kcji

Po ponad dzie siê ciu la tach opub li ko wa no nowe roz porz¹dze nie MSWiA [2].
Zmie nio no i do pre cyzo wa no w nim za pi sy fo r mu³uj¹ce wy ma ga nia w za kre sie
in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. W §6 tego roz porz¹dze nia okre œlo no
m.in.:
l pod mio ty odpo wie dzia l ne za opra co wa nie (za pe w nie nie opra co wa nia) in stru kcji,
l za wa r toœæ in stru kcji – okre œlaj¹c tym sa mym jej mi ni ma l ny za kres te ma ty cz -

ny i mery to ry cz ny,
l te r mi ny i za sa dy aktu a li za cji in stru kcji,
l gru py obie któw zwo l nio nych z obo wi¹zku opra co wa nia do ku men tu.

Wy ma ga nia te w nie zmie nio nej po sta ci za wa r to ta k ¿e w ko le j nym, no wym
roz porz¹dze niu MSWiA z 2006 r. [3], któ re obo wi¹zywa³o do 29 cze r w ca 2010 r.
Mimo ¿e w ww. prze pi sach do pre cyzo wa no wy ma ga nia do tycz¹ce za wa r to œci in -
stru kcji wiê kszoœæ in stru kcji, któ re zo sta³y pod da ne przegl¹dowi i ana li zie, da le -
ce od bie ga od sta nu wy ma ga ne go pra wem. Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy ni ka, i¿
wiê kszoœæ do ku men tów (in stru kcji) opra co wa nych na pod sta wie prze pi sów obo -
wi¹zuj¹cych w la tach 2003–2010 da lej za wie ra „ogó l ne wy ma ga nia i roz wi¹za nia” 
wpi suj¹c siê w nurt, o któ rym by³a mowa po wy ¿ej, w nurt opra co wy wa nia in stru -
kcji wg kon ce pcji prze pi sów z 1992 r. Do naj czê œciej wy stê puj¹cych isto t nych
bra ków lub nie pra wid³owo œci w in stru kcjach, któ re zo sta³y pod da ne przegl¹dowi 
i ana li zie za li czo no:
a) w za kre sie do tycz¹cym stro ny fo r ma l nej:

m brak in fo r ma cji o au to rach opra co wa nia w aspe kcie po sia da nych kwa li fi ka -
cji upra w niaj¹cych do wy ko na nia in stru kcji,
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m brak in fo r ma cji (da nych) o pra wnym w³aœci cie lu, zarz¹dcy obie ktu oraz
jego u¿yt ko w ni kach (na je m cach) – brak iden ty fi ka cji ww. pod mio tów,

m brak pra wid³owe go okre œle nia celu oraz opra co wa nia ogó l ne go za kre su do -
ku men tu,

m brak okre œle nia szcze gó³owe go za kre su pod mio to we go i przed mio to we go
in stru kcji,

m brak przy jê tych roz wi¹zañ, brak za pi sów do tycz¹cych spo so bów aktu a li za -
cji in stru kcji i osób do tego upra w nio nych,

b) w za kre sie do tycz¹cym za wa r to œci meryto ry cz nej:
m brak zgod no œci ogó l ne go za kre su tema ty cz ne go z wy ma ga nia mi prze pi -

sów,
m fo r mu³owa nie opi sów z za kre su wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej

obie ktu w po sta ci wy ma gañ „ja kie po win ny byæ spe³nio ne”, za miast
stwier dzeñ, czy te¿ po da wa nia fa któw (in fo r ma cji) do tycz¹cych rze czy wi -
ste go sta nu za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu i te re nu do nie go
przy leg³ego, tj. opi su fa kty cz ne go sta nu przy go to wa nia obie ktu na wy pa -
dek po wsta nia, roz wo ju i roz prze strze nia nia siê po ¿a ru oraz pro wa dze nia
dzia³añ ra towniczych,

m fo r mu³owa nie nie wy ma ga nych pra wem i tym sa mym zbêd nych oraz
w wie lu przy pa d kach nie upra w nio nych de kla ra cji, za pi sów „po twier -
dzaj¹cych” spe³nie nie w obie kcie wy ma gañ w spo sób zgod ny z prze pi sa mi
prze ciwpo ¿aro wy mi (nie upra w nio nych w aspe kcie od po wied nich kwa li fi -
ka cji i ko m pe ten cji osób w tym za kre sie),

m fo r mu³owa nie opi sów z za kre su wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
obie ktu w po sta ci wy ma gañ „ja kie po win ny byæ spe³nio ne”, któ re nie maj¹
za sto so wa nia do da ne go obie ktu; opi sy wa nie wy ma gañ dla grup obie któw
(bu dyn ków) o in nym prze zna cze niu, fun kcji i spo so bie u¿y t ko wa nia ni¿
ten, któ re go do ty czyæ po win na in stru k cja,

m sto so wa nie w opi sach nie po pra wnej lub nie aktu a l nej ter mi no lo gii, kla sy fi -
ka cji, po dzia³ów, sym bo li itp.,

m fo r mu³owa nie opi sów nie zwi¹za nych te ma ty cz nie z grup¹ za gad nieñ, któ ra 
po win na byæ opi sa na zgod nie ze sta wia ny mi wy ma ga nia mi, np. opis roz -
wi¹zañ orga niza cy j nych w te ma cie po œwiê co nym za gad nie niom te ch ni cz -
nym, techni czno- budow la nym i in sta lacy j nym,

m fo r mu³owa nie opi sów w za kre sie w³aœci we go u¿y t ko wa nia obie ktu, tj. za-
pe w nie nia przegl¹dów i kon se r wa cji urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych, na du -
¿ym po zio mie ogó l no œci lub brak jaki ch ko l wiek roz wi¹zañ w tym za kre sie; 
brak wska za nia osób odpo wie dzia l nych za wy ko na nie lub za pe w nie nie wy -
ko na nia ww. czyn no œci; brak har mo no gra mu, cza so kre sów wy ko ny wa nia
ww. czyn no œci,

m brak uw z glêd nie nia w opi sach pro ce dur, tj. spo so bach po stê po wa nia na
wy pa dek po ¿a ru lub in ne go za gro ¿e nia, wy stê puj¹cych te ch ni cz nych sy ste -
mów za bez pie czeñ (bie r nych i czyn nych); brak wy zna cze nia – per so nal-
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ne go wska za nia – klu czo wych osób odpo wie dzia l nych za re a li za cjê, czy te¿
wy ko nuj¹cych te pro ce du ry,

m brak jaki ch ko l wiek in fo r ma cji i przy jê tych roz wi¹zañ (pro ce dur) maj¹cych 
na celu za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oso bom o ogra ni czo nej, ze wzglê du na 
ró ¿ ne dys fun kcje, zdo l no œci po ru sza nia siê,

m umie sz cza nie opi sów pro ce dur dzia³ania na wy pa dek prze ró ¿ nych za gro ¿eñ
o nik³ym pra wdopo dobie ñ stwie wyst¹pie nia w obie ktach ca³ko wi cie nie -
przy goto wa nych na ta kie za gro ¿e nia, np. pro ce du ry dzia³ania na wy pa dek
wyst¹pie nia ka ta stro fy bu do w la nej (za wa le nie ca³ego lub czê œci obie ktu),

m brak w pro ce du rach klu czo wych in fo r ma cji do tycz¹cych za pe w nie nia bez -
pie cze ñ stwa i ewa ku a cji m.in. in fo r ma cji o œro d kach i spo so bach ala r mo -
wa nia o za gro ¿e niu, pod sta wo wych i alte rna ty w nych dro gach ewa ku a cji,
brak wska za nia miejsc bez pie cz ne go prze by wa nia lu dzi po opu sz cze niu
obie ktu itp.,

m brak opi su or ga ni za cji dzia³añ ewa kua cy j nych; brak wy zna cze nia per so ne -
lu ewa kua cyj ne go; brak wy zna cze nia szcze gó³owych za dañ dla per so ne lu
ewa kua cyj ne go; brak in fo r ma cji o prze wi dzia nych, za sto so wa nych œro d -
kach do pro wa dze nia ewa ku a cji itp.,

m brak opi su przy jê tych roz wi¹zañ do tycz¹cych spo so bów pro wa dze nia æwi -
czeñ ewa kua cy j nych, per sona l ne go wska za nia osób odpo wie dzia l nych za
przy go to wa nie obie ktu i prze pro wa dze nie æwi czeñ itp.,

m brak pro ce dur, za sad i spo so bów za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go mie j s -
ca (po mie sz czeñ i prze strze ni przy leg³ych) w obie kcie w przy pa d ku pro wa -
dze nia prac nie bez pie cz nych pod wzglê dem po ¿a ro wym, brak wska za nia
per sona l ne go osób odpo wie dzia l nych za przy go to wa nie obie ktu do ww.
prac oraz nad zór w cza sie i po za ko ñ cze niu prac,

m za mie sz cza nie w opi sie do tycz¹cym spo so bów za po zna wa nia u¿yt ko w ni -
ków obie ktu z tre œci¹ in stru kcji i z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro wy mi wy ma -
gañ o ko nie cz no œci za po zna wa nia wszy stkich u¿yt ko w ni ków, w skra j nych
przy pa d kach na wet tych bar dzo rza d ko i kró t ko prze by waj¹cych w obie k -
cie, co w rze czy wi sto œci jest pra kty cz nie nie do wy ko na nia, a tym bar dziej
ni czym nie uza sad nio ne,

m za mie sz cza nie w opi sie do tycz¹cym spo so bów za po zna wa nia u¿yt ko w ni -
ków obie ktu z tre œci¹ in stru kcji i z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro wy mi wy ma -
gañ o ko nie cz no œci za po zna wa nia wszy stkich u¿yt ko w ni ków z ca³ym
te kstem in stru kcji, co w rze czy wi sto œci jest pra kty cz nie zbêd ne, np. jak¹
istotn¹ wa r toœæ dla pra co w ni ka biu ro we go, na uczy cie la w szko le, po ko jow¹ 
lub kucharza w ho te lu ma pro ce du ra przy go to wa nia, za bez pie cze nia i pro -
wa dze nia prac niebez pie cz nych pod wzglê dem po ¿a ro wym, czy te¿ zna jo -
moœæ za dañ per so ne lu ewa kua cyj ne go w przy pa d ku, gdy ww. oso by ta kich
funkcji nie pe³ni¹,

m za mie sz cza nie w in stru kcjach za³¹czni ków ry sun ko wych (ry sun ków)
o w¹tpli wej za wa r to œci mery to ry cz nej – nieod po wia daj¹cej roz wi¹za niom
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wy stê puj¹cym w obie kcie (brak lub od mien ne in fo r ma cje i roz wi¹za nia
opi sy wa no w czê œci te ksto wej), 

m za mie sz cza nie w in stru kcjach ry sun ków wy ko na nych nie dba le i ma³o czy -
te l nych – bez za cho wa nia jaki ch ko l wiek za sad two rze nia ry sun ków, np. za -
sad ry sun ku tech ni cz ne go,

c) w za kre sie do tycz¹cym stro ny jê zy ko wej i edy cji doku men tu:
m wy stê po wa nie ra¿¹cych b³êdów orto gra fi cz nych, se man ty cz nych (zna cze -

nio wych), syn ta kty cz nych (sk³ad nio wych), a ta k ¿e sty li sty cz nych i inter -
pun kcy j nych,

m nie prze my œla ny, nie lo gi cz ny, nie spó j ny oraz ma³o prze j rzy sty, a tym sa -
mym ma³o czy te l ny uk³ad do ku men tu,

m nie dba³e i nie prze my œla ne fo r mu³owa nie opi sów, pro ce dur itp.,
m brak pod sta wo wej edy cji do ku men tów, za pe w nie nia im od po wied nie go

uk³adu gra fi cz ne go, m.in. ujed no li ce nia w ca³ym do ku men cie przy jê tych
sty li i for ma to wa nia dla tytu³ów roz dzia³ów, pod roz dzia³ów, te kstu pod sta -
wo we go, ta bel, ry sun ków itp.

3. Zale ce nia dla au to rów in stru kcji

W zwi¹zku z tym, i¿ 30 cze r w ca 2010 r. wesz³o w ¿y cie na stê p ne nowe roz -
porz¹dze nie MSWiA [4] czê œcio wo zmie niaj¹ce i roz sze rzaj¹ce wy ma ga nia w za -
kre sie in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go mo ¿ na siê spo dziewaæ, i¿ ze wzglê -
du na doœæ ogó l ny cha ra kter po da nych w nim wy ma gañ po do b nie jak we
wcze œ nie j szych przy padkach in stru kcje bêd¹ w da l szym ci¹gu da le ce od bie ga³y
od po¿¹da nych za rów no w za kre sie meryto ry cz nym, jak i edy cy j nym oraz jê zy -
ko wym. W zwi¹zku z tym uza sa d nio ne jest opra co wa nie wy ty cz nych oma -
wiaj¹cych za sa dy opra co wy wa nia tego typu do ku men tów, wy ja œ niaj¹cych ce lo -
woœæ two rze nia do ku men tu i opi su po szcze gó l nych za gad nieñ wraz po da niem
przyk³adów po pra wnych za pi sów, ja kie po win ny byæ sto so wa ne w in stru kcjach.
Uw z glêd niaj¹c wy ma ga nia sformu³owa ne w obe c nie obo wi¹zuj¹cym roz -
porz¹dze niu MSWiA z 7 cze r w ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i tere nów [2] oraz wy ni ki przegl¹dów
i a na liz doty ch cza so wo opra co wy wa nych do ku men tów (in stru kcji) sformu³owa -
no na stê puj¹ce wnio ski, któ re zo stan¹ uwz glê d nio ne przy sporz¹dza niu wy ty cz -
nych two rze nia (opra co wy wa nia) in stru kcji bezpieczeñstwa po¿arowego (IBP):
a) w celu za pe w nie nia pod sta wo wych da nych w in stru kcji, wy ma ga nych, a ta k ¿e 

za le ca nych ze wzglê dów fo r ma l nych na le ¿y:
m wska zaæ i uza sad niæ po trze bê za mie sz cze nia in fo r ma cji o au to rach opra co -

wa nia w aspe kcie wy ma ga nych kwa li fi ka cji upra w niaj¹cych do wy ko na nia
in stru kcji,

m wska zaæ i uza sad niæ po trze bê za mie sz cze nia in fo r ma cji o pra wnym w³aœci -
cie lu, zarz¹dcy obie ktu oraz jego u¿yt ko w ni kach (na je m cach),

m wy ja œ niæ cel opra co wa nia do ku men tu,

180 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013



m omó wiæ mi ni ma l ny za kres do ku men tu,
m wska zaæ i uza sad niæ po trze bê opra co wa nia (za mie sz cze nia) za kre su pod -

mio to we go i przed mio to we go in stru kcji, tj. kogo i w ja kim za kre sie do ty -
czy in stru k cja,

m omó wiæ ogó l ne za sa dy i spo so by aktu a li za cji in stru kcji,
m uza sad niæ po trze bê wska za nia w IBP osób upra w nio nych do aktu a li za cji

do ku men tu w okre œlo nym w do ku men cie za kre sie,
b) w celu za pe w nie nia w³aœci wej i zgod nej z prze pi sa mi za wa r to œci mery to ry cz -

nej nale¿y:
m po daæ i wy ja œ niæ za kres te ma ty cz ny in stru kcji – wy ma ga ne mi ni mum,
m po³o¿yæ na cisk na fo r mu³owa nie tre œci, tam gdzie jest to nie zbêd ne, w po -

sta ci opi su fa kty cz ne go sta nu przy go to wa nia obie ktu na wy pa dek po wsta -
nia, roz wo ju i roz prze strze nia nia siê po ¿a ru oraz pro wa dze nia dzia³añ
ra to w ni czych,

m po³o¿yæ na cisk na uni ka nie fo r mu³owa nia nie wy ma ga nych, zbêd nych
a w wie lu przy pa d kach nie upra w nio nych de kla ra cji o sta nie bez pie cze ñ -
stwa po ¿a ro we go obie ktu,

m pod kre œliæ fakt, i¿ in stru k cja i za wa r te w niej tre œci po win ny od no siæ siê do
kon kre t ne go obie ktu i roz wi¹zañ te ch ni cz nych, orga niza cy j nych, czy te¿
forma lno- pra w nych w nim wy stê puj¹cych i przy jê tych,

m po³o¿yæ na cisk na ko nie cz noœæ sto so wa nia po pra wnej i aktu a l nej ter mi no -
lo gii, kla sy fi ka cji, po dzia³ów, sym bo li, co za pe w ni po pra w ne zro zu mie nie
za pi sów in stru kcji,

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ za cho wa nia zgod no œci tre œci z te ma tyk¹ in -
stru kcji, te ma tyk¹ po szcze gó l nych jej czê œci (roz dzia³ów, pod roz dzia³ów
itp.), opra co waæ i po daæ przyk³ady ta kich tre œci,

m opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we roz wi¹za nia, przyk³ado we har mo no -
gra my w za kre sie w³aœci we go u¿y t ko wa nia obie ktu (za pe w nie nia prze-
gl¹dów i kon se r wa cji urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych); zwró ciæ uwa gê na ko -
nie cz noœæ wska za nia osób odpo wie dzia l nych za wy ko na nie lub za pe w nie -
nie wy ko na nia ww. czyn no œci, 

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ uw z glêd nie nia przy two rze niu pro ce dur
wy stê puj¹cych te ch ni cz nych sy ste mów za bez pie czeñ (bie r nych i czyn -
nych); opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we pro ce du ry,

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ wy zna cze nia (per sona l ne go wska za nia) klu -
czo wych osób odpo wie dzia l nych za re a li za cjê pro ce dur; opra co waæ i przed -
sta wiæ przyk³ado we roz wi¹za nia,

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ usta le nia pro ce dur maj¹cych na celu za pe w -
nie nie bez pie cze ñ stwa oso bom o ogra ni czo nej, ze wzglê du na ró ¿ ne dys -
fun kcje, zdo l no œci po ru sza nia siê – w obie ktach, w któ rych ta kie oso by
pra cuj¹ lub mog¹ prze by waæ; opra co waæ i przed sta wiæ przyk³adowe roz -
wi¹za nia,
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m po³o¿yæ na cisk na uni ka nie two rze nia pro ce dur dzia³ania na wy pa dek za -
gro ¿eñ o nik³ym pra wdopo dobie ñ stwie wyst¹pie nia w obie ktach ca³ko wi -
cie nie przy goto wa nych na ta kie za gro ¿e nia,

m po³o¿yæ na cisk na za mie sz cza nie w pro ce du rach klu czo wych in fo r ma cji
do tycz¹cych za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa i ewa ku a cji m.in. in fo r ma cji
o œro d kach i spo so bach ala r mo wa nia o za gro ¿e niu, pod sta wo wych i alte r -
na ty w nych dro gach ewa ku a cji, mie j s cach bez pie cz ne go prze by wa nia lu dzi
po opu sz cze niu obie ktu itp.; opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we roz -
wi¹za nia,

m po³o¿yæ na cisk na ko nie cz noœæ opi su przy jê tej or ga ni za cji dzia³añ ewa kua -
cy j nych, w tym wy zna cze nia per so ne lu ewa kua cyj ne go, wy zna cze nia za dañ 
dla tego per so ne lu, œro d ków do pro wa dze nia ewa ku a cji, wska za nia osób
odpo wie dzia l nych za przy go to wa nie obie ktu i prze pro wa dze nie æwi czeñ;
opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we roz wi¹za nia,

m opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we stra te gie (kon ce pcje) pro wa dze nia
ewa ku a cji, 

m opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we za sa dy za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro -
we go mie j s ca (po mie sz czeñ i prze strze ni przy leg³ych) w obie kcie w przy pa d -
ku pro wa dze nia prac nie bez pie cz nych pod wzglê dem po ¿a ro wym,

m opra co waæ i przed sta wiæ (omó wiæ) przyk³ado we spo so by za po zna wa nia
u¿yt ko w ni ków obie ktu z tre œci¹ in stru kcji i z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro -
wy mi,

m opra co waæ i przed sta wiæ (omó wiæ) za le ca ne za sa dy two rze nia pla nów
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej; po daæ (zmie œciæ w wy ty cz nych) przyk³ady pla -
nów,

c) w celu za pe w nie nia w³aœci wej edy cji do ku men tu oraz od po wied nie go po zio -
mu przed sta wia nych tre œci na le ¿y:
m zasy gna li zo waæ w wy ty cz nych pro blem za pe w nie nia w³aœci wej stro ny jê zy -

ko wej do ku men tu – uni ka nia b³êdów (orto gra fi cz nych, zna cze nio wych,
sk³ad nio wych, sty li sty cz nych, inter pun kcy j nych itp.),

m zwró ciæ uwa gê na za pe w nie nie od po wied nie go uk³adu mery tory cz ne go do -
ku men tu,

m zwró ciæ uwa gê na za pe w nie nie w³aœci wej edy cji do ku men tów – za pe w nie -
nie do bre go uk³adu gra fi cz ne go. 

Opra co wa ne na pod sta wie ww. wnio sków wy ty cz ne w za kre sie za sad two rze -
nia in stru kcji bez pie czeñstwa po ¿a ro we go bêd¹ sta no wi³y po rad nik do brej pra k -
ty ki dla wszy stkich zain tere so wa nych ww. tema tyk¹, w tym osób odpo wie dzia l -
nych za opra co wa nie IBP, a ta k ¿e osób odpo wie dzia l nych za zape w nie nie jej
opra co wa nia i wdro¿e nia do stosowania.
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Li te ra tu ra

[1] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 3 li sto pa da 1992 r. w spra wie
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te re nów
(DzU nr 92, poz. 460, ze zm.).

[2] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 16 cze r w ca 2003 r.
w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te -
re nów (DzU nr 121, poz. 1138). 

[3] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 21 kwie t nia 2006 r.
w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te -
re nów (DzU nr 80, poz. 563). 

[4] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i te -
re nów (DzU nr 109, poz. 719). 
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Grze gorz OGRODNIK

Ma rek WOLIÑSKI

How to Pre pa re Pro per Fire Sa fe ty In stru c tion?

Ob li ga tion for ow ners, ma na gers and users of bu i l dings, bu i l ding
stru c tu res or ter ra ins to elaborate fire sa fe ty instru c tion has in Po land al most
20-y e ars hi sto ry. First re gu la tions (in fire pro te c tion de cree of 1992 year)
were ra t her ge ne ral – no de ta i led sco pe of in stru c tion as well as no fo r mal
demands for such a do cu ment were gi ven. That time ob li ga tion of presen ting 
fire pro te c tion de mands in “fire sa fe ty in stru c tions” for pu b lic uti li ty bu i l dings 
and bu i l dings of col le c ti ve re si den ce was specified.

Suc ce e ding amen d ments to this de cree (in 2003, 2006 and 2010) gave
more pre ci se de mands for contents and sha pe of the in stru c tion. Ho we ver,
ana ly sis per fo r med by au t hors of the pa per shows that majo ri ty of
in stru c tions prepa red in ye ars 2003–2010 still con ta ins “ge ne ral de mands
and so lu tions” and ma kes more or less con tem po ra ry du p li ca te of
do cu ments prepa red un der re gu la tions 1992 year fire pro te c tion de cree.

The most gla ring in cor rect po ints are:
a) fo r mal aspects:
– not iden ti fied ow ner, ma na ger or user of bu i l ding,
– not de fi ned with full pa r ti cu lars sco pe of the in stru c tion,
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b) the me rits:
– de scri p tion of fire pro te c tion terms in form of de mands “which sho uld be fu l fil led”,
– not re qu i red by law and in many ca ses not au t ho ri zed sta te ments „con fi r ming”

fu l fil l ment of fire pro te c tion de mands in bu i l ding,
– ex pres sing fire pro te c tion de mands which do not ap p ly to the pa r ti cu lar bu i l ding,
c) edi to rial:
– gla ring mi sta kes in spel ling, bad gram mar, se man tic and sty le er rors, also –

pro blems with punc tu a c tion,
– il le gi b le ar ran ge ment of do cu ment.
Per fo r med ana ly sis al lo wed to work out di re c tions con ce r ning ru les of pre pa ra tion of

fire pro te c tion in stru c tions for se le c ted bu i l dings of dif fe rent ca te go ries of fire risk to
oc cu pants. 

The se ru les will make good pra cti ce han d bo ok for eve ry who is in te re sted in this
sub ject, espe cial ly for pe o p le pre pa ring fire pro te c tion in stru c tions and re spon si b le for
put ting the in stru c tion into pra cti ce.

Ke y words: pro per fire sa fe ty in stru c tion.


