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W artykule zaprezentowano najwa¿niejsze informacje zamieszczone w aktualnych usta              
Przedstawiono – zawarty w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury – wykaz pomieszczeñ,
                
maj¹ spe³niaæ te instalacje. Omówiono dwie ustawy oraz dwa rozporz¹dzenia, z których
                
                
!           "     
   #           $ 
dotycz¹cych symboli graficznych, barw i znaków bezpieczeñstwa.
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This article presents the most important information in current acts of law and Polish standards
on installing emergency lighting. It presents the Minister of Infrastructure’s list of places, where
emergency escape lighting must be installed as well as the technical requirements it needs to meet.
According to two bills and two ordinances, it is necessary to consult designs related to emergency
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colours and safety sings.
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W sytuacji pojawiaj¹cego siê nagle i d³u #     
w przedsiêbiorstwie trudno w bezpieczny
        ) gólnie, gdy przebywa w nich du¿a liczba
osób. Trudno tak¿e bezpiecznie zakoñczyæ
     *   talu) czy potencjalnie niebezpieczne procesy
   0     
towarzyszyæ ró¿ne zagro¿enia, jak np. po¿ar
czy zniszczenia elementów infrastruktury
budynku. Wówczas proces ewakuacji staje siê
jeszcze bardziej skomplikowany.
Opuszczenie obszaru, w którym wystêpuj¹
potencjalne zagro¿enia, mo¿liwe jest z wykorzystaniem odpowiednio oznaczonych dróg
ewakuacyjnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas
       1  wych czy towarowych, a tak¿e korzystaæ z po  #      nych. W celu unikniêcia potencjalnego zagro¿enia czy zapobie¿enia wybuchowi paniki stosuje
 $    1#  
do zasilania wytypowanych w danym obiekcie
        $
         
z w³asnym zasilaniem. Oprawy te zaliczane
        2 
obiekcie, w którym zanik napiêcia w sieci zasilaj¹cej mo¿e spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia lub
       
a tak¿e znaczne szkody materialne powinno
byæ zainstalowane samoczynnie w³¹czaj¹ce siê
     #   
zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 r. [1].
6       ment systemów przeciwpo¿arowych. W dal-
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 $  #   
wymagania zawarte w najwa¿niejszych krajowych aktach prawnych z tego zakresu, które
$  #    
W celu usystematyzowania stosowanego
         
schematyczne powi¹zanie poszczególnych
       
bezpieczeñstwa.

    
 
6          wiska przed ró¿nego rodzaju zagro¿eniami,
zgodnie z artyku³em 2 ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej odbywa siê dziêki odpowiednim
warunkom technicznym i organizacyjnym [2].
Artyku³ 4 tej ustawy precyzuje, kto i w jaki
sposób ma zabezpieczyæ budynek, obiekt
czy dany teren przed zagro¿eniem po¿arowym lub innym miejscowym zagro¿eniem.
6        
obiektu, czyli m.in. za spe³nienie przeciwpo¿arowych wymagañ techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych oraz wyposa¿enie budynku/obiektu budowlanego/terenu
w wymagane urz¹dzenia przeciwpo¿arowe,
       #    cji, ponosz¹: osoba fizyczna, osoba prawna,
organizacja lub instytucja z niego korzystaj¹ca.
Odpowiedzialny podmiot musi zatem
zaopatrzyæ budynek, obiekt budowlany lub
teren w urz¹dzenia przeciwpo¿arowe – w tym
         
#    $   ;
przeciwpo¿arowych w sposób gwarantuj¹cy
ich prawid³owe funkcjonowanie.
Z zapisów zamieszczonych w art. 4.1 (podpunkty 4. i 5.) wymienionej ustawy wynika,
 #         
zapewniaæ osobom przebywaj¹cym w budynku, obiekcie budowlanym albo na danym
          
ich przygotowanie do prowadzenia akcji ra   6            #
na bezpieczne opuszczenie obiektu oraz
        niczych [3].
Unia Europejska obliguje pañstwa cz³onkowskie do dostosowania prawa krajowego
do dyrektyw odnosz¹cych siê równie¿ do poprawy bezpieczeñstwa oraz przepisów z tym
zwi¹zanych. W ustawie Prawo budowlane
przywo³ane jest rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r., ustanawiaj¹ce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych [4]. Wskazane s¹ tak¿e za³o¿enia co do bezpieczeñstwa u¿ytkowania
$        
zaprojektowane i wykonane tak, aby nie stwa-
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rza³y ryzyka powstania takich wypadków, jak
   $       
pora¿enia pr¹dem elektrycznym czy obra¿enia
w wyniku eksplozji lub szkód w u¿ytkowaniu
1  
Wymienione kwestie s¹ bardzo wa¿ne
         
gdy¿ na drogach ewakuacyjnych, a tak¿e
w strefach otwartych czy wysokiego ryzyka
*   @   $         
³atwo jest o dodatkowy wypadek, spowodowany upadkiem czy dzia³aniem czynnika
zewnêtrznego w postaci energii cieplnej lub
substancji chemicznej [3].

   
 
Wymagania, które maj¹ spe³niæ instalacje
        porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [1]. W § 181
(pkt 1.) tego rozporz¹dzenia zawarto nastêpuj¹ce sformu³owania: „budynek, w którym
zanik napiêcia w elektrycznej sieci zasilaj¹cej
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia lub zdro        
a tak¿e znaczne straty materialne, nale¿y
zasilaæ, co najmniej z dwóch niezale¿nych,
  #  $ 1# 
elektrycznej oraz wyposa¿aæ w samoczynnie
#  $      *  @ 2       1#       
zespó³ pr¹dotwórczy”.

2  H    
       
i zapasowe, tzn. w pomieszczeniach, w któ         
         
w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego
;      #   tlenia zapasowego powinien byæ dostosowany
do uwarunkowañ wynikaj¹cych z wykonywa     $
w pomieszczeniu [1].
W tym rozporz¹dzeniu wymieniono pomieszczenia, w których nale¿y stosowaæ
     Q S
• widownie kin, teatrów i filharmonii oraz
innych sal widowiskowych
• audytoria, sale konferencyjne, czytelnie,
lokale rozrywkowe oraz sale sportowe, przeznaczone dla ponad 200 osób
• sale wystawowe w muzeach
• pomieszczenia o powierzchni ponad
1000 m2    #  t³em sztucznym
• pomieszczenia o powierzchni ponad
2000 m2     
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz
w budynkach produkcyjnych i magazynowych.
V      
           kuacyjnych [1]:
X   ;      
X   #  # nym
• w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do u¿ytku osób
        $

BP 8/2017

15

X
 
           
zbiorowego.
v     #             
      niu na 1 godzinê. Nie jest on wymagany w po         
         ^  $
         !miast w pomieszczeniu, które jest u¿ytkowane
 #      
         lane napiêciem nieprzekraczaj¹cym napiêcia dotykowego dopuszczalnego d³ugotrwale, s³u¿¹ce
uwidocznieniu przeszkód wynikaj¹cych z uk³adu
budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu
        
wskazuj¹ce kierunki ewakuacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odciêcie napiêcia
za pomoc¹ przeciwpo¿arowego wy³¹cznika
pr¹du nie mo¿e powodowaæ samoczynnego
#    1#  
w tym zespo³u pr¹dotwórczego, z wyj¹tkiem
1#        
wystêpuje ono w budynku (§ 183, ustêp 4), [1].
W odniesieniu do kwestii ewakuacji oraz
oznakowania dróg ewakuacyjnych nowelizacje rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
nie wprowadzi³y zmian w odwo³aniu do norm.
Nadal odnosi siê ono do PN-N-01256-02:1992
Znaki bezpieczeñstwa – ewakuacja [5],
PN-N-01256-05:1998 Zasady umieszczania
znaków bezpieczeñstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach po¿arowych [6] oraz
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczeñstwa i znaki bezpieczeñstwa. Znaki
bezpieczeñstwa stosowane w miejscach pracy
     \|`
W rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [8], zdefiniowane
jest pojêcie „urz¹dzenia przeciwpo¿arowego”.
Sprecyzowane s¹ w tej definicji elementy, które
wchodz¹ w sk³ad tego urz¹dzenia – m.in. in      *} H^ 
9). W zwi¹zku z takim przyporz¹dkowaniem
instalacje te, tak jak wszystkie urz¹dzenia
przeciwpo¿arowe, powinny byæ poddawane
      
konserwacyjnym nie rzadziej ni¿ raz w roku,
a tak¿e spe³niaæ wymagania polskich norm
(§ 3.1 ustêp 2 i 3 [8]). Ponadto w § 3.1 jest zapis,
         
projektów urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych
z rzeczoznawc¹ ds. zabezpieczeñ po¿arowych,
a warunkiem ich dopuszczenia do u¿ytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich prób
;    #  
ich dzia³ania. W rozporz¹dzeniu tym podano
szczegó³owy wykaz dróg, pomieszczeñ,
miejsc, urz¹dzeñ i drzwi (przeciwpo¿arowych)
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(§ 4.1, ustêp 2, pkt 4), które nale¿y oznakowaæ
znakami zgodnymi z polskimi normami [8].
6      #    
lub u¿ytkownicy budynków oraz placów
sk³adowych i wiat, z wyj¹tkiem budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Zgodnie z § 15.1 tego rozporz¹dzenia,
odpowiednie warunki ewakuacji powinny byæ
zapewnione w odniesieniu do ka¿dego miejsca
w obiekcie przeznaczonego do przebywania
tam ludzi. Maj¹ one umo¿liwiaæ szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagro¿onej lub
objêtej po¿arem, byæ dostosowane do liczby
      
w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji
i wymiarów, a tak¿e umo¿liwiaæ zastosowa        
przeciwpo¿arowego. Poza sprecyzowanymi
wymaganiami architektonicznymi dotycz¹cymi
           kuacyjnych, wydzielenia dróg ewakuacyjnych
oraz pomieszczeñ, zabezpieczenia przed zadymieniem i systemu ostrzegawczego, w roz        
         * kuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach
i na drogach ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o § 16.1, z którego
wynika, ¿e u¿ytkowany budynek uznaje siê
za zagra¿aj¹cy ¿yciu ludzi, gdy wystêpuj¹ce
w nim warunki techniczne nie zapewniaj¹ mo¿       $    
      
w odniesieniu do strefy po¿arowej lub drogi
ewakuacyjnej, prowadz¹cej z tej strefy na zewn¹trz budynku.
Z zapisów zawartych w rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobów s³u¿¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i ¿ycia oraz mienia, a tak¿e zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do u¿ytkowania
wynika obowi¹zek uzyskania dopuszczenia
do u¿ytkowania znaków bezpieczeñstwa
*    @             *
13.2 za³¹cznika), [9]. Obowi¹zek ten dotyczy
         
pod³¹czonych do baterii centralnej oraz
        #
awaryjnym. Znaki ewakuacyjne, stosowane
do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czyn        # 
wymagania zawarte w PN-N-01256-02:1992
\~`  V!%Q6 |^S H \|` 6   tlenia awaryjnego powinny byæ zgodne z PN%! ~%H%HHSH 6     
$  H%HHSH [10].
Od 22 stycznia 2015 r. w wykazie norm
na stronie PKN wymieniona ju¿ jest jako
polska znowelizowana wersja normy europej-

skiej, czyli PN-EN 60598-2-22:2015-01E [11].
Jest to tzw. norma ok³adkowa, w której prze#  #  # #  
dostêpna jest w jêzyku angielskim. Dodatkowo
spe³nienie wymagañ powinno byæ potwierdzone stosownym dokumentem. Najbardziej
wiarygodnym dokumentem jest certyfikat
wydany przez akredytowane laboratorium.

%   
 
2     
        waæ zgodnie z polskimi normami, dotycz¹cymi
wymagañ w tym zakresie [1]. Minimalne wy     #    tlenia awaryjnego, zawarte s¹ w podstawowej
       S
PN-EN 1838:2005 [12]. 25 listopada 2013 roku,
zgodnie z zaleceniami unijnymi, prezes PKN
zatwierdzi³ jako polsk¹ normê znowelizowan¹
wersjê normy europejskiej PN-EN 1838:2013E
[13]. Jest to równie¿ tzw. norma ok³adkowa.
W § 181 ustêp 7. rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z 2002 r. wymieniono jeszcze
       
awaryjnego: PN-EN 50172:2005 [14] i PN-EN
60598-2-22:2004+AC: 2006 [10].
V!%! ~^|HSH~    
dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeñstwa
w przypadku uszkodzenia zasilania podstawo \^` 2                         
we wszystkich miejscach pracy i obiektach
        stêpnych drogach w wielopiêtrowych domach
mieszkalnych. Opisano tam tak¿e wymagania
               
W normie tej rozró¿nione s¹ cztery funkcje
    S
X       
X     $      gach ewakuacyjnych i wzd³u¿ nich w taki sposób, aby umo¿liwiæ bezpieczny ruch w kierunku
         
• rozmieszczenie przycisków alarmu po¿arowego i sprzêtu przeciwpo¿arowego wzd³u¿
dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby mog³y
byæ ³atwo zlokalizowane i u¿yte
X     #;    kami bezpieczeñstwa.
6       miaæ nie tylko w przypadku ca³kowitego uszko          
ale równie¿ w sytuacji lokalnego uszkodzenia,
takiego jak np. uszkodzenia obwodu koñcowe !    $    
ewakuacyjne nie jest zaprojektowane w celu
umo¿liwienia normalnych dzia³añ w obiekcie
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      stawowego lub zapasowego.
0   #    
awaryjnego zwi¹zany jest ze sposobem zasilania jego opraw. Mog¹ one mieæ wewnêtrzne
(akumulatory) lub zewnêtrzne (centralna
   @ 1#   
2        
o wiele bardziej praktycznym rozwi¹zaniem
       
na oprawach z w³asnym akumulatorem.
Ich najwiêksz¹ zalet¹ jest rozproszenie bez ;         
awaryjnego w obiekcie, z których ka¿da prze³¹cza siê w tryb pracy awaryjnej niezale¿nie
od innych urz¹dzeñ systemu. Takie rozwi¹zanie
eliminuje najwiêksz¹ wadê systemów z centraln¹ bateri¹, w których ka¿da oprawa musi
byæ w³¹czona przez jedno urz¹dzenie, jakim
 #      2   
¿e jej uszkodzenie mo¿e ca³kowicie pozbawiæ
         
usuniêcia awarii. Taka sytuacja w obiektach
dzia³aj¹cych w systemie ca³odobowym, takich
jak hotele czy szpitale, jest niedopuszczalna,
poniewa¿ stwarza zagro¿enie dla wszystkich
osób przebywaj¹cych w tych obiektach.
PN-EN 60598-2-22:2004 zawiera wy       
       
1#
#     
1#      $   
1000 V [10]. W normie tej przedstawiono wymagania dotycz¹ce badañ tych opraw, a tak¿e
ich klasyfikacjê, sposób znakowania, budowê
oraz aspekty dotycz¹ce bezpieczeñstwa
funkcjonalnego. W za³¹czniku A scharakteryzowano wymagania, które powinny spe³niaæ
akumulatory stosowane w indywidualnych
       0  sów tej normy wynika równie¿, ¿e oprawy
      # 1#
zasilania powinny byæ wyposa¿one w wewnêtrzny uk³ad testuj¹cy lub byæ pod³¹czone
do zdalnego uk³adu testuj¹cego. Testowanie
    $     # 
zasilania. Równie¿ akumulatory do awaryjnego
         waæ nie rzadziej ni¿ raz w roku. Takie zalecenia
s¹ obowi¹zkowe w nowo budowanych lub
remontowanych budynkach (rzeczona norma
#  #    dzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 r.).
Ponadto nale¿y wspomnieæ o grupie norm
dotycz¹cych symboli graficznych oraz barw
i znaków bezpieczeñstwa. Opisano w nich
barwy identyfikuj¹ce bezpieczeñstwo oraz
zasady projektowania znaków bezpieczeñstwa
(PN-ISO 3864-1: 2006 [15]) oraz symbole
graficzne przewidziane do u¿ycia w znakach
bezpieczeñstwa (ISO 3864-3: 2012E [16])
przeznaczonych do stosowania w miejscach

    

do celów zapobiegania wypadkom, ochrony
przeciwpo¿arowej, informacji o zagro¿eniu
zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagro¿enia.
Z kolei w normie ISO 3864-4: 2011 zamieszczono kolorymetryczne i fotometryczne zasady
dotycz¹ce tworzenia znaków bezpieczeñstwa
oraz charakterystyki materia³ów, z których
wykonywane s¹ te znaki [17].

0 3
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
       acyjnego zaliczane s¹ do grupy urz¹dzeñ
przeciwpo¿arowych, w zwi¹zku z czym
podlegaj¹ przegl¹dom technicznym i czyn           
w roku. Projekty tych instalacji musz¹ byæ
zatwierdzane przez rzeczoznawcê do spraw
zabezpieczeñ po¿arowych. Za prawid³owe
   $   nia awaryjnego oraz znaków bezpieczeñstwa
    #          
 
rozporz¹dzeniu.
Niestety czêsto mo¿na jeszcze spotkaæ
obiekty budowlane, w których instalacje
        #  #          #  
wykonania projektu, niepoprawnego przeprowadzenia prac instalacyjnych czy braku konserwacji. Trzeba ponadto zaznaczyæ, ¿e wiedza
  %  #    
obiektów budowlanych, którzy odpowiadaj¹
za ich stan, nie zawsze jest aktualna.
Pomimo ¿e ustawodawstwo polskie w du¿ej mierze nad¹¿a za zmianami zawartymi
w dyrektywach i wprowadza wymogi w od          
nie rozwi¹zuje to jednak problemu poprawnego projektowania i wykonywania instalacji
         szymi osi¹gniêciami technicznymi. W tych
procesach wa¿na jest te¿ wiedza zamieszczona
w ró¿nego rodzaju artyku³ach lub przekazywana na szkoleniach, która uwzglêdnia wyniki
badañ przyczyn wypadków i po¿arów oraz
rozwój technologii.
W kolejnym artykule planowane jest omó        tlenia awaryjnego. Miêdzy innymi zostan¹
omówione zmiany, które wprowadzi³a norma
ok³adkowa PN-EN 1838:2013E w stosunku
do zast¹pionej przez ni¹ PN-EN 1838:2005.
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bezpieczeñstwa
[17] ISO 3864-4: 2011 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeñstwa i znaki bezpieczeñstwa. Kolorymetryczne
i fotometryczne zasady dla znaków bezpieczeñstwa
i materia³ów dla tych znaków
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