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Przegl¹d aktów pra wnych i norm zwi¹za nych
z za gad nie niem ewa ku a cji

1. Wpro wa dze nie

Wspó³cze s ne pro ble my zwi¹zane z za pe w nie niem bez pie cz nych wa run ków
u¿y t ko wa nia bu dyn ków sk³aniaj¹ do zwró ce nia uwa gi na bez pie cze ñ stwo pod -
czas ewa ku a cji. W przy pa d ku za gro ¿e nia spra w na i szy b ka ewa ku a cja po zwa la na
ura to wa nie ¿y cia i zdro wia wie lu lu dzi. Ko rzy staj¹c z naj no wszych osi¹gniêæ po -
stê pu tech nolo gicz ne go, pro je ktan ci i wy ko na w cy, a ta k ¿e w³aœci cie le, u¿y tko w -
ni cy i zarz¹dcy bu dyn ków u¿y te cz no œci pu b li cz nej po win ni za pe w niaæ jak naj lep -
sze wa run ki do szy b kiej i sku te cz nej ewa ku a cji. 

Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa w bu dyn kach wy mu szaj¹ prze pi sy pra w ne. Sze -
reg wy ma gañ do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa, miê dzy in ny mi bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go i u¿y t ko wa nia usta no wio ne jest przez Usta wê – Pra wo bu do w la ne [1].
Pro je ktan ci i wy ko na w cy zo bo wi¹zani s¹ do za pro je kto wania i wy ko na nia bu -
dyn ku zgod nie z od po wied ni mi wa run ka mi za pe w niaj¹cymi bez pie cze ñ stwo, za -
wa r ty mi m.in. w Roz porz¹dze niu Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r.
w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich
usy tu o wa nie [2]. Ponad to w³aœci ciel bu dyn ku zo bo wi¹zany jest do za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa i mo ¿ li wo œci ewa ku a cji na pod sta wie Usta wy o ochro nie prze -
ciwpo ¿a ro wej [3]. Do za pe w nie nia bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji zo bo -
wi¹zuj¹ ta k ¿e eu ro pe j skie akty pra w ne. Wœród nich zna j du je siê Roz porz¹dze nie
Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady (UE) usta na wiaj¹ce zhar moni zo wa ne wa run ki 

W pra cy omó wio no krajo we oraz za gra ni cz ne akty pra w ne do tycz¹ce pro -

ce su ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych obie któw. Po ka za no, w jaki spo sób

pra wo da w stwo krajo we oraz za gra ni cz ne (eu ro pe j skie oraz bry ty j skie)

wp³ywa na po pra wê bez pie cze ñ stwa lud no œci w bu dyn kach. Za pre zen -

towa no no r my za gra ni cz ne, któ re s¹ wyko rzy sty wa ne do sza co wa nia cza su

ewa ku a cji.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo w bu dyn kach, ewa ku a cja lud no œci, sza -

co wa nie cza su ewa ku a cji.
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wpro wa dze nia do ob ro tu wy ro bów bu do w la nych i uchy laj¹ce dy re kty wê Rady
89/106/EWG [4] oraz Dy re kty wa w spra wie wpro wa dze nia œro d ków w celu po -
pra wy bez pie cze ñ stwa i zdro wia pra co w ni ków w mie j s cu pra cy [5]. Ponad to pro -
je ktan ci i wy ko na w cy bu dyn ków maj¹ do dys po zy cji od po wied nie no r my. No r -
ma ame ry ka ñ ska NFPA 101 „Life Sa fe ty Code” [6] oraz no r ma bry ty j ska Bri tish
Stan dard 7974 PD 7974-6 „Hu man fa c tors: Life sa fe ty stra te gies – Oc cu pant eva -
cu a tion, be ha vio ur and con di tion (Sub sy stem 6)” [7] s¹ Ÿród³em wie dzy te ch ni -
cz nej w za kre sie bez pie cze ñ stwa ewa ku a cji.

Aby mó wiæ o cza sie ewa ku a cji, nie zbêd ne jest okre œle nie, czym jest ewa ku a cja.
Te r min ten zo sta³ zde fi nio wa ny w Pol skiej No r mie PN-ISO 8421-6: 1997 „Ochro -
na prze ciw po¿a ro wa – Ter mi no lo gia – Ewa ku a cja i œro d ki ewa ku a cji”. Wed³ug niej 
ewa ku a cja, to uporz¹dko wa ny ruch osób do mie j s ca bez pie cz ne go (w przy pa d ku
po ¿a ru lub in ne go nie bez pie czeñ stwa) [8]. Jest to za tem po ko na nie od leg³oœci
okre œlo nej jako prze j œcie i doj œcie ewa kua cy j ne i opu sz cze nie bu dyn ku lub wej œcie
do in nej stre fy po ¿a ro wej. W przy pa d ku za gro ¿e nia jest to nie jed no krot nie wy zwa -
nie dla ewa ku uj¹cych siê osób. Z jed nej stro ny pre sja roz prze strze niaj¹cego siê
w sto sun ko wo kró t kim cza sie za gro ¿e nia, z dru giej od leg³oœæ do po ko na nia. Aby
dro ga ewa kua cy j na za pe w nia³a jak naj le p sze wa run ki do ewa ku a cji, musi zo staæ za -
pro je kto wana i wy ko na na zgod nie z prze pi sa mi pra wa oraz sztuk¹ bu do w lan¹.

Ni nie j sze opra co wa nie za wie ra omó wie nie aktów pra wnych oraz norm do -
tycz¹cych pro ce su ewa ku a cji. G³ów nym ce lem by³o uka za nie, w jaki spo sób pra -
wo da w stwo krajo we oraz za gra ni cz ne (eu ro pe j skie oraz bry ty j skie) wp³ywa na
po pra wê bez pie cze ñ stwa lud no œci w bu dyn kach.

2. Pra wo eu ro pe j skie

Za nim je sz cze Pol ska wst¹pi³a w stru ktu ry Unii Eu ro pe j skiej, two rzo ne by³y
akty pra w ne gwa ran tuj¹ce bez pie cz ne wa run ki pra cy. Po wst¹pie niu Pol ski do
UE akty pra w ne krajo we za czê to do sto so wy waæ do dy re ktyw uni j nych. Prze wod -
nim aktem pra wnym Unii Eu ro pe j skiej jest Dy re kty wa z 12 cze r w ca 1989 r.
w spra wie wpro wa dze nia œro d ków w celu po pra wy bez pie cze ñ stwa i zdro wia pra -
co w ni ków w mie j s cu pra cy [5]. Za wie ra je dy nie dzie wiêæ stron, nie mniej jed nak
bar dzo pre cy zy j nie okre œla obo wi¹zki pra co da w cy w za kre sie za pe w nie nia bez -
pie cze ñ stwa w mie j s cu pra cy. W ar ty ku le 6 dy re kty wy zo sta³y za wa r te po sta no -
wie nia, i¿ pra co da w ca po wi nien przed siê w zi¹æ œro d ki nie zbêd ne do za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia pra co w ni ków, w³¹cz nie z za po bie ga niem za -
gro ¿e niom zwi¹za nym z wy ko ny wa niem czyn no œci s³u¿ bo wych, info r mo wa -
niem i szko le niem, jak rów nie¿ za pe w nie niem nie zbêd nych ram orga niza cy j -
nych i œro d ków. Pra co da w ca po wi nien rów nie¿ na bie¿¹co re a go waæ na po trze by
pra co w ni ków zwi¹zane z bez pie cze ñ stwem i do sto so wy waæ œro d ki do zmie -
niaj¹cych siê oko li cz no œci. Obo wi¹zki zwi¹zane z udzie le niem pie r wszej po mo cy
w nag³ych wy pa d kach, zwa l cza niem po ¿a rów i ewa ku acj¹ pra co w ni ków, oraz re a -
go wa niem na ist niej¹ce po ten cja l ne za gro ¿e nia zo sta³y za pi sa ne w ar ty ku le 8 ni -
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nie j szej dy re kty wy. Pra co da w ca ma obo wi¹zek wy zna cze nia spo œród pra co w ni -
ków odpo wie dzia l nej oso by, któ rej za da niem po win no byæ za bez pie cze nie
dzia³al no œci zwi¹za nej z udzie le niem pie r wszej po mo cy, zwa l cza niem po ¿a rów
i ewa ku acj¹ pra co w ni ków. Dy re kty wa po sia da za³¹czon¹ li stê dzie dzin, w za kre -
sie któ rych Rada Eu ro py przy jê³a szcze gó³owe akty pra w ne. 

W li sto pa dzie 1989 r. zo sta³a przy jê ta Dy re kty wa Rady do tycz¹ca mi ni ma l -
nych wy ma gañ w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia w mie j s cu pra cy
89/654/EWG [9]. Jest to pie r wsza szcze gó³owa dy re kty wa w ro zu mie niu art. 16
ust. 1 Dy re kty wy 89/391/EWG i za pe w nia mi ni ma l ne wy mo gi bez pie cze ñ stwa
i zdro wia w mie j s cu pra cy. Re gu lu je ona pod sta wo we wy ma ga nia dla: 
 1. sta bi l no œci i trwa³oœci bu dyn ku, 
 2. in sta la cji ele ktry cz nych,
 3. dróg i wyjœæ ewa kua cy j nych,
 4. urz¹dzeñ do wy kry wa nia og nia i ga sze nia po ¿a ru,
 5. urz¹dzeñ do we nty la cji miejsc pra cy bez swo bod ne go dop³ywu po wie trza,
 6. utrzy ma nia od po wied niej tem pe ra tu ry w po mie sz cze niach,
 7. na tu ral ne go i sztu cz ne go oœwie t le nia po mie sz czeñ,
 8. drzwi i bram,
 9. stref za gro ¿e nia,
10. po mie sz czeñ prze zna czo nych do od po czyn ku,
11. urz¹dzeñ sa ni ta r nych,
12. sprzê tu pie r wszej po mo cy,
13. ru chu pie sze go i ko³owe go,
14. sta no wisk pra cy zna j duj¹cych siê na zewn¹trz.

Zgod nie z po sta no wie nia mi przy wo³anej dy re kty wy, dro gi i wyj œcia ewa kua -
cy j ne musz¹ byæ za wsze wo l ne i pro wa dziæ jak naj krótsz¹ drog¹ na zewn¹trz bu -
dyn ku lub do in nej bez pie cz nej prze strze ni, stre fy po ¿a ro wej. W przy pa d ku nie -
bez pie czeñ stwa musi ist nieæ mo ¿ li woœæ szy b kiej ewa ku a cji lu dzi ze wszy stkich
sta no wisk pra cy w jak naj bez piecz niej szy spo sób. W bu dyn ku musi za staæ za pew -
nio na do sta te cz na li cz ba dróg i wyjœæ, przez któ re mo ¿ na go opu œciæ. Drzwi ewa -
kua cy j ne musz¹ otwie raæ siê na zewn¹trz, nie wol no sto so waæ drzwi roz su wa nych 
lub ob ro to wych, je ¿e li z za³o¿e nia s¹ prze zna czo ne do ewa ku a cji. Na dro gach
ewa kua cy j nych wy ma ga ne jest oz na ko wa nie zgod ne z prze pi sa mi krajo wy mi.
Zna ki musz¹ byæ umie sz czo ne w od po wied nich mie j s cach i musz¹ byæ trwa³e.
Drzwi ewa kua cy j nych nie wol no za my kaæ na klucz, a dro gi ewa kua cy j ne nie
mog¹ byæ za sta wio ne przed mio ta mi.

Ko le j nym oma wia nym do ku men tem jest Dy re kty wa Rady z 24 cze r w ca
1992 r. w spra wie mi ni ma l nych wy ma gañ do tycz¹cych zna ków bez pie cze ñ stwa
i zdro wia w mie j s cu pra cy [10]. Jest to dzie wi¹ta dy re kty wa szcze gó³owa w ro zu -
mie niu art. 16 ust. 1 Dy re kty wy 89/391/EWG. Akt pra w ny Unii Eu ro pe j skiej na ka -
zu je sto so wa nie sta³ych ta b lic zna ków do tycz¹cych za ka zu, ostrze ga nia, umiej-
sco wie nia i wska za nia dróg i wyjœæ ewa kua cy j nych, a ta k ¿e sprzê tu do udzie le nia
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pie r wszej po mo cy. Dy re kty wa na ka zu je rów nie¿ w³aœci cie lo wi lub u¿yt kow ni ko -
wi obie ktu sto so wa nie zie lo nej ba r wy dla zna ków ewa kua cy j nych oraz emi to wa -
nie po przez urz¹dze nia ala r mo we ci¹g³ego sy g na³u aku sty cz ne go wzy waj¹cego
do ewa ku a cji. 

Po sta no wie nia wspo mnia nej Dy re kty wy prze wod niej 89/391/EWG oraz dy rek -
tyw szcze gó³owych 89/654/EWG i 92/58/EWG maj¹ od zwier cied le nie w zno weli -
zo wa nym pra wo da wstwie krajo wym.

3. Pra wo krajo we

Pod sta wo wym i nie pod wa¿a l nym pra wem ka ¿ de go cz³owie ka jest ochro na ¿y -
cia i zdro wia. Kon sty tu cja Rze czpo spo li tej Pol skiej za pe w nia ka ¿ de mu oby wa te -
lo wi prawn¹ ochro nê ¿y cia oraz bez pie cz ne wa run ki pra cy. Usta wa za sad ni cza
nie pre cy zu je, w jaki spo sób maj¹ zo staæ za pe w nio ne bez pie cz ne wa run ki pra cy,
a tym sa mym ewa ku a cji. Jest to uno r mo wa ne w usta wach bran ¿o wych i roz -
porz¹dze niach wy ko na w czych do ustaw. 

Jedn¹ z wie lu ustaw za pe w niaj¹cych re a li za cjê po sta wio nych w kon sty tu cji
praw jest Usta wa z 7 li pca 1994 r. – Pra wo bu do w la ne [1]. Zgod nie z art. 5 ust. 1
obiekt bu do w la ny na le ¿y pro je kto waæ i bu do waæ w spo sób okre œlo ny w prze pi -
sach techni czno- budow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi wie dzy te ch ni cz nej, za -
pe w niaj¹c:
 1. Spe³nie nie wy ma gañ pod sta wo wych do tycz¹cych:

a) bez pie cze ñ stwa kon stru kcji,
b) bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go,
c) bez pie cze ñ stwa u¿y t ko wa nia,
d) od po wied nich wa run ków hi gie ni cz nych i zdro wo t nych oraz ochro ny œro -

do wi ska,
e) ochro ny przed ha³asem i drga nia mi,
f) od po wied niej cha ra kte ry styki ener ge ty cz nej bu dyn ku oraz ra cjo nali za cji

u¿y t ko wa nia ene r gii.
 2. Wa run ki u¿y t ko we zgod ne z prze zna cze niem obie ktu, w szcze gó l no œci w za -

kre sie:
a) za opa trze nia w wodê i ene r giê ele ktryczn¹ oraz, od po wie d nio do po trzeb,

w ene r giê ciepln¹ i pa li wa, przy za³o¿e niu efe kty w ne go wy ko rzy sta nia tych
czyn ni ków,

b) usu wa nia œcie ków, wody opa do wej i od pa dów.
 3. Mo ¿ li woœæ do stê pu do us³ug tele komu nika cyj nych, w szcze gó l no œci w za kre -

sie szero kopas mo we go do stê pu do In ter ne tu.
 4. Mo ¿ li woœæ utrzy ma nia w³aœci we go sta nu tech ni cz ne go.
 5. Nie zbêd ne wa run ki do ko rzy sta nia z obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej i miesz -

ka nio we go bu dow ni c twa wie loro dzin ne go przez oso by nie pe³no spra w ne,
w szcze gó l no œci po ru szaj¹ce siê na wó z kach in wa li dz kich.

 6. Wa run ki bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy.

Przegl¹d aktów pra wnych i norm zwi¹za nych z za gad nie niem ewa ku a cji 103



 7. Ochro nê lud no œci, zgod nie z wy ma ga nia mi ob ro ny cy wi l nej.
 8. Ochro nê obie któw wpi sa nych do re je stru za by t ków oraz obie któw ob jê tych

ochron¹ kon se r wa torsk¹.
 9. Odpo wied nie usy tu o wa nie na dzia³ce bu do w la nej.
10. Posza no wa nie, wy stê puj¹cych w ob sza rze od dzia³ywa nia obie ktu, uza sa d nio -

nych in te re sów osób trze cich, w tym za pe w nie nie do stê pu do dro gi pu b li cz nej.
11. Warun ki bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia osób prze by waj¹cych na te re nie

bu do wy.
Ko le j nym prze pi sem pra wnym jest Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie

prze ciwpo ¿a ro wej [3]. Zo bo wi¹zuje ona do sze re gu przed siê w ziêæ maj¹cych na
celu za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa w bu dyn kach i obie ktach bu do w la nych. Zgod -
nie z ar ty ku³em 4, w³aœci ciel bu dyn ku, obie ktu bu dow la ne go lub te re nu, za pe w -
niaj¹c ich ochro nê prze ciw po ¿a row¹, jest obo wi¹zany za pe w niæ oso bom prze by -
waj¹cym w bu dyn ku, obie kcie bu do w la nym lub na te re nie, bez pie cze ñ stwo
i mo ¿ li woœæ ewa ku a cji. Jego obo wi¹zkiem jest rów nie¿ wy po sa ¿e nie bu dyn ku
w urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we i ga œ ni ce oraz za pe w nie nie ich pra wid³owej kon -
se r wa cji. Aby ka ¿ dy u¿y t ko w nik bu dyn ku wie dzia³ jak siê za cho waæ w przy pa d -
ku za gro ¿e nia, w³aœci ciel zo bo wi¹zany jest do opra co wa nia spo so bów po stê po wa -
nia na wy pa dek po ¿a ru, klê ski ¿y wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia.
Usta wa o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej nak³ada rów nie¿ obo wi¹zek usta le nia spo -
so bów po stê po wa nia na wy pa dek po wsta nia po ¿a ru, klê ski ¿y wio³owej lub in ne -
go mie js co we go za gro ¿e nia. Za sa dy te po win ny zo staæ za wa r te m.in. w in stru kcji
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Szcze gó³owy za kres in stru kcji bez pie cze ñ stwa po -
¿a ro we go za mie sz czo ny jest w §6 Roz porz¹dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych
obie k tów bu do w la nych i te re nów [11]. In stru k cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
po win na za wie raæ miê dzy in ny mi po zy cjê do tycz¹c¹ wa run ków i or ga ni za cji
ewa ku a cji lu dzi oraz pra kty cz ne spo so by jej prze pro wa dza nia. Usta wa ko deks
pra cy w art. 209 zo bo wi¹zuje pra co da w cê do za pe w nie nia œro d ków po zwa -
laj¹cych na zwa l cza nie po ¿a rów i ewa ku a cjê pra co w ni ków oraz do wy zna cze nia
pra co w ni ków, któ rzy bêd¹ siê tym za j mo wa li [12]. Pra co da w ca jest rów nie¿ zo bo -
wi¹zany poin fo r mo waæ pra co w ni ków, kto bê dzie odpo wie dzia l ny za pro wa dze -
nie ewa ku a cji w przy pa d ku za gro ¿e nia. Ar ty ku³y tej usta wy gwa ran tuj¹ bez pie -
cze ñ stwo pra co w ni ków w myœl wczeœniej opisanej Dyrektywy 89/391/EWG.

Prze chodz¹c do ana li zy aktów wy ko na w czych, szcze góln¹ uwa gê na le ¿y zwró -
ciæ na Roz porz¹dze nie Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie
warun ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie [2].
Rozporz¹dze nie jest wy da ne na pod sta wie de le ga cji usta wo wej za wa r tej w art. 7
ust. 2 pkt 1 Usta wy – Pra wo bu do w la ne. W roz porz¹dze niu bez pie cze ñ stwu po ¿a -
ro we mu zo sta³ po œwiê co ny ca³y dzia³. Omó wio no w nim szcze gó³owo za gad nie -
nie dróg ewa kua cy j nych. Roz porz¹dze nie to de fi niu je miê dzy in ny mi dro gê ewa -
ku a cyjn¹, prze j œcie ewa kua cy j ne i doj œcie ewa kua cy j ne.
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Dro gi ewa kua cy j ne s¹ to dro gi ko mu ni ka cji ogó l nej, któ re za pe w niaj¹ mo ¿ li -
woœæ ewa ku a cji w bez pie cz ne mie j s ce zna j duj¹ce siê na zewn¹trz bu dyn ku lub do
s¹sied niej stre fy po ¿a ro wej. Oma wiaj¹c po jê cie dro gi ewa kua cy j nej, nie zbêd ne
jest opi sa nie jej ele men tów, tj. prze j œcia oraz doj œcia ewa kua cyj ne go. Prze j œcie
ewa kua cy j ne, jest to od leg³oœæ w po mie sz cze niach od naj da l sze go mie j s ca, w któ -
rym mo¿e prze by waæ oso ba, do wyj œcia ewa kua cyj ne go na dro gê ewa ku a cyjn¹, do 
in nej stre fy po ¿a ro wej lub na zewn¹trz bu dyn ku. Ko le j nym zde fi nio wa nym po -
jê ciem jest doj œcie ewa kua cy j ne. Jest to d³ugoœæ dro gi ewa kua cy j nej po miê dzy
wyj œciem z po mie sz cze nia na tê dro gê, a wyj œciem na zewn¹trz bu dyn ku lub do
in nej stre fy po ¿a ro wej. Gra ficzn¹ pre zen ta cjê opi sa nych po jêæ przed sta wio no na
rys. 1. Je œli nie mo ¿ na pre cy zy j nie okre œliæ li cz by osób mog¹cych prze by waæ
w po mie sz cze niach, do ob li cze nia wy ma gañ do tycz¹cych ewa ku a cji w roz porz¹-
dze niu za pro pono wa no na stê puj¹ce wa r to œci dla:
1. sal kon fe ren cyj nych, lo ka li gastro nomicz no-ro zrywko wych, po cze ka l ni, holi, 

œwie t lic itp. – 1 m2/os.
2. po mie sz czeñ han d lo wo -us³ugo wych – 4 m2/os.
3. po mie sz czeñ admini stracyj no-biu ro wych – 5 m2/os.
4. ar chi wów, bi b lio tek itp. – 7 m2/os.
5. ma ga zy nów – 30 m2/os.
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Rys. 1. Gra fi cz na pre zen ta cja ele men tów dro gi ewa kua cy j nej
A – prze j œcie ewa kua cy j ne pro wa dzo ne przez trzy po mie sz cze nia, B – prze j œcie ewa kua cy j ne
pro wa dzo ne przez dwa po mie sz cze nia, C – prze j œcia ewa kua cy j ne pro wa dzo ne przez jed no

po mie sz cze nie, D – doj œcie ewa kua cy j ne pro wadz¹ce na zewn¹trz bu dyn ku (lub do in nej stre fy
po ¿a ro wej) 

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [2].



Roz porz¹dze nie w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po -
wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie, pre cy zu je d³ugo œci przejœæ ewa kua cy j nych.
D³ugoœæ przejœæ ze sta wio no w ta be li 1.

Ta be la 1. D³ugoœæ przejœæ ewa kua cy j nych

Ro dzaj po mie sz cze nia
Ma ksy ma l na d³ugoœæ prze j œcia

w po mie sz cze niu

Ma ksy ma l na d³ugoœæ prze j œcia
w po mie sz cze niu za gro ¿o nym

wybuchem

ZL 40 m –

PM (Q>500MJ/m2) 75 m 40 m

PM (Q<500MJ/m2) 100 m 40 m

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [2].

Ist nie je mo ¿ li woœæ wyd³u¿e nia przejœæ ewa kua cy j nych przed sta wio nych w ta -
be li 1 o 25% pod sta wo wej d³ugo œci, je œli wy so koœæ po mie sz cze nia prze kra cza 5 m. 
Je œli za sto so wa no sta³e sa mo czyn ne urz¹dze nia ga œ ni cze lub sa mo czyn ne
urz¹dze nia od dy miaj¹ce, prze j œcie ewa kua cy j ne mo ¿ na wyd³u¿yæ o ko le j ne 50%
pod sta wo wej d³ugo œci dla ka ¿ de go z za bez pie czeñ. Po wiê ksze nia mog¹ byæ su -
mo wa ne, co w przy pa d ku spe³nie nia wszy stkich trzech wa run ków umo ¿ li wia
wyd³u¿e nie prze j œcia o 125%. Oma wia ne roz porz¹dze nie szcze gó³owo okre œla
wa run ki, ja kie musz¹ za ist nieæ, aby dro gi ewa kua cy j ne by³y bez pie cz ne. Pod sta -
wo wym wa run kiem jest za pe w nie nie od po wied niej li cz by wyjœæ ewa kua cy j nych
z po mie sz cze nia. W ta be li 2 przed sta wio no ro dza je po mie sz czeñ, w któ rych wy -
ma ga ne jest za sto so wa nie dwóch wyjœæ ewa kua cy j nych od da lo nych od sie bie o co 
najmniej 5 metrów.

Ko le j nym wa ¿ nym pa ra me trem spre cy zo wa nym w roz porz¹dze niu jest sze ro -
koœæ drzwi z po mie sz czeñ sta no wi¹cych wyj œcie ewa kua cy j ne. £¹czn¹ sze ro koœæ
drzwi na le ¿y ob li czaæ pro po rcjo nal nie do li cz by osób prze by waj¹cych w po miesz -
cze niu, przy j muj¹c 0,6 me tra na ka ¿ de 100 osób. Ponad to mi ni ma l na sze ro koœæ
po je dyn czych drzwi musi wy no siæ 0,8 me tra, je œli bêd¹ przez nie ewa ku o wa ne
nie wiê cej ni¿ 3 oso by, w po zo sta³ych przy pa d kach 0,9 me tra. Je œli w po mie sz cze -
niu mo¿e prze by waæ wiê cej ni¿ 300 osób drzwi ewa kua cy j ne na le ¿y wy po sa ¿yæ
do da t ko wo w za bez pie cze nia prze ciw pani cz ne.

Ta be la 2. Ro dza je po mie sz czeñ, w któ rych wy ma ga ne s¹ co naj mniej dwa wyj œcia
ewa kua cy j ne

Ro dzaj po mie sz cze nia
Wa ru nek, dla któ re go wy ma ga ne s¹ dwa wyj œcia

ewa kua cy j ne

ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V ponad 50 osób w po mie sz cze niu

ZL II ponad 30 osób w po mie sz cze niu

PM (Q<500MJ/m2) F>1000m2

PM (Q>500MJ/m2) F>300m2

po mie sz cze nie za gro ¿o ne wy bu chem F>100m2

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [2].
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W roz porz¹dze niu okre œlo no sze ro koœæ i wy so koœæ dróg ewa kua cy j nych. Sze -
ro koœæ ta po win na byæ rów nie¿ ob li cza na pro po rcjo nal nie, tak jak w przy pa d ku
sze ro ko œci drzwi ewa kua cy j nych. Na le ¿y przyj¹æ co naj mniej 0,6 me tra sze ro ko -
œci dro gi ewa kua cy j nej, na 100 osób lecz nie mniej ni¿ 1,4 me tra. Roz porz¹dze nie
do pu sz cza zmnie j sze nie tej sze ro ko œci z 1,4 me tra do 1,2 me tra, ale ty l ko w przy -
pa d ku, je œli dro ga mi ewa kua cyj ny mi bê dzie siê ewa ku o wa³o nie wiê cej ni¿
20 osób. Wy so koœæ dro gi ewa kua cy j nej po win na wy no siæ co naj mniej 2,2 me tra.
Dopu sz cza l ne s¹ lo ka l ne ob ni ¿e nia do 2 me trów wy so ko œci, przy czym nie po -
win ny wy stê po waæ na d³ugo œci prze kra czaj¹cej 1,5 me tra.

Ponad to w roz porz¹dze niu uno r mo wa no dopu sz cza l ne d³ugo œci dojœæ ewa ku -
a cy j nych, któ re ze sta wio no w ta be li 3. Tak jak w przy pa d ku przejœæ ewa kua cy j -
nych za sto so wa nie sta³ych sa mo czyn nych urz¹dzeñ ga œ ni czych oraz za sto so wa -
nie sa mo czyn nych urz¹dzeñ od dy miaj¹cych po zwa la na wyd³u¿e nie doj œcia
o 50% dla ka ¿ de go z za bez pie czeñ.

Ta be la 3. D³ugo œci dojœæ ewa kua cy j nych

Ro dzaj stre fy po ¿a ro wej D³ugoœæ przy jed nym doj œciu
D³ugoœæ przy wy stê po wa niu
co naj mniej dwóch dojœæ**

za gro ¿o na wy bu chem 10 m 40 m

PM (Q>500MJ/m2) 30 m (20 m*) 60 m

PM (Q<500MJ/m2) 60 m (20 m*) 100 m

ZL I, ZL II, ZL V 10 m 40 m

ZL III 30 m (20 m*) 60 m

ZL IV 60 m (20 m*) 100 m

* na po zio mej dro dze ewa kua cy j nej,
** d³ugoœæ dru gie go doj œcia mo¿e byæ dwa razy wiê ksza, je œli doj œcia siê nie po kry waj¹ i nie krzy ¿uj¹.
îród³o: opra co wa no na pod sta wie roz porz¹dze nia [2].

Ko le j nym roz porz¹dze niem jest Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji 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 [11]. Roz dzia³ czwa r ty roz porz¹dze nia po œwiê -
co ny zo sta³ za gad nie niu ewa ku a cji. Oma wia ny akt pra w ny zo bo wi¹zuje w³aœci -
cie la do za pe w nie nia od po wied nich wa run ków ewa ku a cji. Uno r mo wa no w nim
rów nie¿ sy tu a cje w ja kich bu dy nek mo ¿ na uz naæ za za gra ¿aj¹cy ¿y ciu lu dzi. Roz -
porz¹dze nie zo bo wi¹zuje w przy pa d ku stwier dze nia za gro ¿e nia dla ¿y cia lu dzi
w³aœci cie la lub zarz¹dcê do za sto so wa nia roz wi¹zañ za pe w niaj¹cych bez pie cze ñ -
stwo. Roz porz¹dze nie pre cy zu je rów nie¿ czê stoœæ pra kty cz ne go spra w dza nia or -
ga ni za cji i wa run ków ewa ku a cji. W³aœci ciel lub zarz¹dca obie ktu prze zna czo ne -
go dla ponad 50 osób bêd¹cymi jego sta³ymi u¿yt kow ni ka mi i zakwa lifi kowa ne go 
do ka te go rii za gro ¿e nia lu dzi in nej ni¿ ZL IV, po wi nien do ko naæ ta kie go spra w -
dze nia nie rza dziej ni¿ raz na dwa lata. W przy pa d ku obie któw, w któ rych cy kli -
cz nie zmie nia siê jed no cze œ nie gru pa lu dzi prze kra czaj¹ca 50 osób, pra kty cz ne
spra w dze nie or ga ni za cji i wa run ków ewa ku a cji po win no od by waæ siê raz w roku,
w te r mi nie nie d³u¿ szym ni¿ 3 mie si¹ce od roz po czê cia ko rzy sta nia z obie ktu
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przez no wych u¿yt ko w ni ków. Wa ru nek ten do ty czy prze de wszy stkim szkó³,
przed szko li, in ter na tów, do mów stu den c kich itp., do któ rych co roku przy by -
waj¹ nowi ucz nio wie oraz stu den ci roz po czy naj¹cy na ukê.

4. No r my za gra ni cz ne

Jed nym z naj bar dziej zna nych i naj czê œciej sto so wa nych stan dar dów do -
tycz¹cych za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa jest no r ma ame ry ka ñ ska NFPA 101 Life
Sa fe ty Code [6]. No r ma zo sta³a wy da na przez or ga ni za cjê Na tio nal Fire Pro te c tion
As so cia tion maj¹c¹ swoj¹  sie dzi bê w Qu in cy w sta nie Mas sa chu setts [13]. Roz dzia³ 
sió d my wspo mnia nej no r my za ty tu³owa ny „Me ans of egress” po œwiê co ny jest wy -
ty cz nym do tycz¹cym pro je kto wa nia i wy ko na nia bez pie cz nych dróg ewa kua cy j -
nych. Po ni ¿ej ze sta wio no ele men ty, ja kie stan da ry zu je no r ma NFPA 101 za pe w -
niaj¹ca pra wid³owe za pro je kto wanie i wy ko na nie dróg ewa kua cy j nych:
 1. Wy ma ga nia ogó l ne:

a) Od dzie le nia dróg ewa kua cy j nych.
b) Wy ko ñ cze nie dróg ewa kua cy j nych.
c) Wy so koœæ po mie sz czeñ i dróg ewa kua cy j nych.
d) Zmia ny po zio mu pod³o¿a na dro gach ewa kua cy j nych.
e) Za bez pie cze nia, ba lu stra dy i po rê cze.
f) Urz¹dze nia za bez pie czaj¹ce.
g) Dro ¿ noœæ dróg ewa kua cy j nych.
h) Sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze na dro gach ewa kua cy j nych.

 2. Ele men ty sk³ado we dróg ewa kua cy j nych:
a) Otwo ry drzwio we, drzwi i ich za bez pie cze nia.
b) Scho dy.
c) Za bez pie cze nia prze ciw dy mo we.
d) Wi dzia l noœæ wyjœæ ewa kua cy j nych.
e) Po chy l nie.
f) Wyj œcia pro wadz¹ce na dro gi ewa kua cy j ne.

 3. Prze pu sto woœæ dróg ewa kua cy j nych.
 4. Li cz ba dróg ewa kua cy j nych.
 5. Roz mie sz cze nie dróg ewa kua cy j nych.
 6. D³ugoœæ doj œcia do wyjœæ ewa kua cy j nych.
 7. Prze pu sto woœæ wyjœæ ewa kua cy j nych.
 8. Oœwie t le nie pod sta wo we dróg ewa kua cy j nych.
 9. Oœwie t le nie ewa kua cy j ne.
10. Oz na ko wa nie dróg ewa kua cy j nych.
11. Szcze gó³owe prze pi sy do tycz¹ce miejsc o du ¿ym za gro ¿e niu.
12. Po mie sz cze nia te ch ni cz ne i kot³ow nie.
13. Win dy do ce lów ewa kua cy j nych.

Zgod nie z oma wian¹ norm¹ dro gi ewa kua cy j ne, któ ry mi bê dzie ewa ku o wa³o
siê co naj mniej 30 osób, musz¹ byæ wy dzie lo ne od po zo sta³ej czê œci bu dyn ku œcia -

108 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013



na mi o od po rno œci og nio wej nie mnie j szej ni¿ go dzi na (w pol skim pra wo daw stwie
od po wia da to EI 60 lub REI 60). Ko le j nym ele men tem spre cy zo wa nym w do ku -
men cie jest mi ni ma l na wy so koœæ po mie sz czeñ, któ ra wy no si 2285 mi li me trów
z mo ¿ li wy mi lo ka l ny mi ob ni ¿e nia mi do wy so ko œci 2030 mm (±19 mm). Od tej
wy ty cz nej sto su je siê od stê p stwa. Do tycz¹ one bu dyn ków ju¿ ist niej¹cych, w któ -
rych mi ni ma l na wy so koœæ mo¿e wy no siæ 2135 mm z lo ka l ny mi ob ni ¿e nia mi do
2030 mm. Wy ¿ej opi sa ne wy so ko œci po mie sz czeñ musz¹ byæ za cho wa ne na co
naj mniej 2/3 po wie rz ch ni po mie sz cze nia, a lo ka l ne ob ni ¿e nia nie mog¹ prze kra -
czaæ 1/3 po wie rz ch ni po mie sz cze nia. Su fit nad scho da mi musi zna j do waæ siê na
wy so ko œci mi ni mum 2030 mm w mie rzo nej w pio nie do p³asz czy z ny rów no leg³ej 
do gó r nej kra wê dzi scho dów. Ana li zuj¹c da lej, do ku ment no r mu je zmia ny wy so -
ko œci pod³o¿a na po zio mych dro gach ewa kua cy j nych. Nag³a zmia na w pod³o¿u
na po zio mych dro gach ewa kua cy j nych nie po win na byæ wiê ksza ni¿ 6,3 mm.
Je œli zmia na wy so ko œci pod³o¿a jest wiê ksza ni¿ 6,3 mm, a mnie j sza ni¿ 13 mm
musi zo staæ za sto so wa ne œciê cie w pro po rcjach 1 do 2. Dla zmian w wy so ko œci
pod³o¿a od 13 mm do 535 mm na le ¿y sto so waæ po rê cze lub scho dy. W przy pa d ku 
za sto so wa nia scho dów g³êbo koœæ sto p ni nie po win na byæ mnie j sza ni¿ 330 mm.
Je œli ja ka ko l wiek czêœæ dro gi ewa kua cy j nej zna j du je siê na wy so ko œci 760 mm lub 
wy ¿ej nad s¹sied ni¹ czê œci¹ po mie sz cze nia i jest otwa r ta, to po mie sz cze nie musi
byæ za bez pie czo ne ba lu strad¹. Mi ni ma l na wy so koœæ ba lu stra dy wy no si 1065 mm.
Je œli na ca³ej d³ugo œci dro gi ewa kua cy j nej zain sta lo wa ne s¹ ja kie ko l wiek urz¹-
dze nia za bez pie czaj¹ce przez nie po wo³anym uru cho mie niem lub przed na d u ¿y -
wa niem, po win ny byæ tak za pro je kto wane i wy ko na ne, ¿e w przy pa d ku ich awa rii 
nie bêd¹ utrud nia³y u¿y cia ele men tów dro gi ewa kua cy j nej. Na ci¹gach komu -
nika cy j nych prze zna czo nych do ewa ku a cji nie mog¹ zna j do waæ siê prze szko dy.
Na drzwiach ewa kua cy j nych, a ta k ¿e w ich pobli¿u nie wol no wieszaæ lu ster, aby
nie myli³y lu dzi pod czas ewa ku a cji.

Drug¹ licz¹c¹ siê na œwie cie norm¹ stan da ry zuj¹c¹ wa run ki ewa ku a cji jest
Bri tish Stan dard PD 7974, a dok³ad niej szó sta czêœæ tego do ku men tu [7]. Na
pocz¹tku no r my zde fi nio wa ne zo sta³y te r mi ny zwi¹zane z bez pie cze ñ stwem
w bu dyn kach i ewa ku acj¹. Na uwa gê zas³uguj¹ tu taj po jê cia, ta kie jak ASET (ava -
i la b le safe ec sa pe time) „do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji” i RSET (re qu i red safe
es ca pe time) „wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji” ze wzglê du na to, i¿ au to rzy
pu b li ka cji do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa w bu dyn kach czê sto pos³uguj¹ siê tymi
po jê cia mi [7, 14]. W celu wy zna cze nia do stê p ne go cza su bez pie cz nej ewa ku a cji
ASET nie zbêd ne jest osza co wa nie cza su, w któ rym to ksy cz ne pro du kty spa la nia
prze krocz¹ okre œlo ne stê ¿e nie lub gdy zo sta nie prze kro czo na okre œlo na wa r toœæ
pro mie nio wa nia cie p l ne go pod czas po ¿a ru. Do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji 
jest sum¹ ta kich sk³adowych, jak:
1. czas de te kcji po ¿a ru – czas od za ini cjo wa nia po ¿a ru do cza su wy kry cia przez

sy stem syg na li za cji po ¿a ro wej lub uru cho mie nia rê cz ne go ostrze ga cza prze -
ciwpo ¿aro we go przez u¿y tko w ni ka bu dyn ku,
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2. czas ala r mo wa nia – czas od de te kcji do cza su og³osze nia ala r mu,
3. „czas roz po zna nia” zwi¹zany z roz po zna niem przez u¿yt ko w ni ków zna j -

duj¹cych siê bu dyn ku ro dza ju ala r mu, jaki zo sta³ rozg³oszo ny,
4. czas wstê p nych re a kcji u¿yt ko w ni ków na alarm, tj. pa ko wa nie oso bi s tych rze -

czy, wy³¹cza nie u¿y wa nych urz¹dzeñ itp.,
5. czas prze j œcia u¿yt ko w ni ków bu dyn ku do wyjœæ pro wadz¹cych na bez pie cz ne

dro gi ewa kua cy j ne oraz prze j œcie dro ga mi ewa kua cyj ny mi na zewn¹trz bu -
dyn ku lub do in nej stre fy po ¿a ro wej.
Ró ¿ ni ca po miê dzy do stê p nym, a wy ma ga nym cza sem bez pie cz nej ewa ku a cji,

jest ma r gi ne sem bez pie cze ñ stwa tm:
tm = tASET – tRSET (1)

gdzie:
tm – ma r gi nes bez pie cze ñ stwa (ma r gin of sa fe ty),
tASET – do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (ava i la b le safe ec sa pe time), 
tRSET – wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (re qu i red safe es ca pe time).

Je œli ró ¿ ni ca jest mnie j sza od zera, na le ¿y przed siê w zi¹æ dzia³ania zmie rzaj¹ce
do po pra wy bez pie cze ñ stwa. W celu usta le nia po zio mu bez pie cze ñ stwa oma wia -
na no r ma zak³ada ana li zo wa nie sce na riu szy ewa ku a cji, w za le ¿ no œci od ka te go rii
obie ktu. Sk³ado we cza su ewa ku a cji przed sta wio no na rys. 2.

5. No r my krajo we

Pol ski Ko mi tet Nor mali zacy j ny jest au to rem dwóch norm zwi¹za nych z ewa -
ku acj¹. Jed na to no r ma zhar moni zo wa na PN-ISO-8421-6 Ochro na prze ciw po¿a -
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ro wa – Ter mi no lo gia [8], dru ga to no r ma PN-N-01256 Zna ki bez pie cze ñ stwa
[15]. Jak sama na zwa wska zu je, w no r mie PN-ISO-8421-6 zna j duj¹ siê de fi ni cje
zwi¹zane z za gad nie niem ewa ku a cji. Okre œlo no w niej miê dzy in ny mi, czym jest
ewa ku a cja, prze pu sto woœæ (wska Ÿ nik prze pu sto wo œci), dro ga ewa kua cy j na i wyj -
œcie ewa kua cy j ne. Dru ga no r ma PN-N-01256 Zna ki bez pie cze ñ stwa sk³ada siê
z piê ciu czê œci. Dru gi in te re suj¹cy nas ar kusz no r my po œwiê co ny jest oz na cze -
niom dróg ewa kua cy j nych oraz czyn no œciom zwi¹za nym z ewa ku acj¹. W pi¹tym
ar ku szu okre œlo no za sa dy, wed³ug któ rych umie sz cza siê zna ki bez pie cze ñ stwa
na dro gach ewa kua cy j nych i dro gach po ¿a ro wych. Pol ski Ko mi tet Nor mali za-
 cyj ny nie wyda³ no r my, na pod sta wie któ rej mo ¿ na by³oby we ry fi ko waæ, ba daæ
po pra wnoœæ wa run ków ewa ku a cji w bu dyn kach.

6. Pod su mo wa nie

Obo wi¹zuj¹ce akty pra w ne wy mu szaj¹ na pro je ktan tach i wy ko na w cach za pew -
nie nie bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji. W celu wype³nie nia wszy stkich po -
sta no wieñ za wa r tych w prze pi sach pra wnych w dys po zy cji pro je ktan tów s¹ no r -
my, wie dza te ch ni cz na oraz opro gra mo wa nie kom pu te ro we. Przy wy ko rzy sta niu 
od po wied nich na rzê dzi mo ¿ li wa jest we ry fi ka cja pa ra me trów dro gi ewa kua cy j -
nej, ta kich jak sze ro koœæ dróg ewa kua cy j nych, li cz ba wyjœæ ewa kua cy j nych,
d³ugo œci przejœæ i dojœæ ewa kua cy j nych. Wszy stkie wspo mnia ne pa ra me try dro gi
ewa kua cy j nej maj¹ wp³yw na czas ewa ku a cji. Ponad to pod czas sy mu la cji ewa ku -
a cji mo ¿ li we jest okre œle nie wy stê po wa nia ta kich zja wisk, jak po wsta wa nie sku -
pisk lu dzi i ko le jek. Nad mie r ne za gê sz cze nie roz mie sz cze nia lu dzi na sto sun ko -
wo ma³ej po wie rz ch ni mo¿e po wo do waæ po wsta wa nie pa ni ki. W du ¿ych
sku pi skach lu dzi ³atwo o ura zy spo wo do wa ne ewa ku acj¹. Rów nie¿ pod czas szy b -
kie go prze mie sz cza nia siê ewa ku uj¹cych osób mo¿e do cho dziæ do wy pa d ków. 

W opra co wa niu przed sta wio no akty pra w ne oraz no r my do tycz¹ce ewa ku a cji.
Po ka za no, w jaki spo sób pra wo da w stwo krajo we oraz uni j ne, ze wzglê du na przy -
na le ¿ noœæ Pol ski do stru ktur Unii Eu ro pe j skiej, wp³ywa na bez pie cze ñ stwo lu dzi 
w bu dyn kach. Za pre zen towa no rów nie¿ no r my za gra ni cz ne, na pod sta wie któ -
rych mo ¿ na osza co waæ czas ewa ku a cji. Nie ste ty jak po ka za no, no r my pol skie
sku piaj¹ siê na wpro wa dze niu de fi ni cji zwi¹za nych z ewa ku acj¹, a nie do sta r czaj¹ 
na rzê dzi do we ry fi ka cji wa run ków ewa ku a cji. 
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Ma riusz BA RA Ñ SKI

Ta de usz MACIAK

The Re view of Le gal In stru ments Re la ting with
the Pro cess of Eva cu a tion

The pa per di s cus ses the na tio nal and in ter na tio nal le gal in stru ments
re la ting to the pro cess of eva cu a tion of en dan ge red ob jects. It shows how
the do me stic and in ter na tio nal (Eu ro pe an and the Bri tish) le gi s la tions
im pro ve the se cu ri ty of bu i l dings. The fo re ign stan dards that are used to
esti ma te the evacuation time have been presented.

Keywords: safety in buildings, people evacuation, estimating of the
evacuation time.
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