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Bezpiecze ństwo po żarowe w obiektach 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó źn. zm.)(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó źn. zm.)

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwi ązanymi z nim urz ądzeniami 
budowlanymi nale ży, bior ąc pod uwag ę przewidywany okres u żytkowania, 
projektowa ć i budowa ć w sposób okre ślony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technic znej , zapewniaj ąc: 

1) spełnienie wymaga ń podstawowych dotycz ących: 

a) bezpiecze ństwa konstrukcji, 

b) bezpiecze ństwa po żarowego, 

c) bezpiecze ństwa u żytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynk u oraz racjonalizacji 
użytkowania energii;  
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Rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiaj ące zharmonizowane warunki ustanawiaj ące zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylaj ące dyrektyw ę Rady 89/106/EWG.i uchylaj ące dyrektyw ę Rady 89/106/EWG.

ZAŁĄCZNIK  I

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane, jako cało ść oraz ich poszczególne cz ęści, musz ą 
nadawa ć się do u życia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, 
przy czym nale ży w szczególno ści wzi ąć pod uwag ę zdrowie 
i bezpiecze ństwo osób maj ących z nimi kontakt przez cały cykl życia 
tych obiektów. Przy normalnej konserwacji obiekty b udowlane musz ą 
spełnia ć nast ępujące podstawowe wymagania dotycz ące obiektów 
budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres u żytkowania. 
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Rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiaj ące zharmonizowane warunki ustanawiaj ące zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylaj ące dyrektyw ę Rady 89/106/EWG.i uchylaj ące dyrektyw ę Rady 89/106/EWG.

2. Bezpiecze ństwo po żarowe
Obiekty budowlane musz ą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 
w przypadku wybuchu po żaru:

a) nośność konstrukcji została zachowana przez okre ślony czas;

b) powstawanie i rozprzestrzenianie si ę ognia i dymu w obiektach 
budowlanych było ograniczone;

c) rozprzestrzenianie si ę ognia na s ąsiednie obiekty budowlane było 
ograniczone;

d) osoby znajduj ące si ę wewn ątrz mogły opu ścić obiekt budowlany lub by ć 
uratowane w inny sposób;

e) uwzgl ędnione było bezpiecze ństwo ekip ratowniczych.
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Prawo budowlanePrawo budowlane
Art. 7. 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zali cza si ę: 

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada ć obiekty 
budowlane i ich usytuowanie, uwzgl ędniaj ące wymagania, 
o których mowa w art. 5 ust. 1–2b; 

2)  warunki techniczne u żytkowania obiektów budowlanych. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okre ślą, w drodze 
rozporz ądzenia: 

1) minister wła ściwy do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa dla budynków oraz zwi ązanych z nimi 
urządzeń; 

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnict wa, 
dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1. 
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Prawo budowlanePrawo budowlane

Art. 7. 

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mog ą określić, 
w drodze rozporz ądzenia: 

1) minister wła ściwy do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa – dla budynków mieszkalnych; 

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnict wa 
- dla innych obiektów budowlanych. 
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Wiedza technicznaWiedza techniczna

Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji 
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpie czeństwa, 
jakie powinny spełnia ć stadiony, na których mog ą odbywa ć się 
mecze piłki no żnej (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 820)

Brytyjski dokument „Guide to Safety at Sports Groun ds”, 
uznawany przez UEFA za wzorcowy zbiór zalece ń do stosowania 
przy budowie i przebudowie stadionów, w tym równie ż dla 
zapewnienia warunków bezpiecze ństwa na stadionach 
piłkarskich („Green Guide” - Zielony przewodnik).

Podręcznik stadionowy „Wymogi w stosunku do stadionów 
piłkarskich w Niemczech” (STADIONHANDBUCH)
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Wiedza technicznaWiedza techniczna

UEFA Safety and Security Regulations. Edition 2006 

Regulamin bezpiecze ństwa UEFA. Wydanie z 2006 r.

Uchwala nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 r. Zarz ądu 
Polskiego Zwi ązku Piłki No żnej w sprawie niektórych 
wymaga ń technicznych dla lokalizacji i budowy nowych 
stadionów do gry w piłk ę nożną.

Wytyczne Polskiego Zwi ązku Piłki No żnej w sprawie 
wymogów techniczno - organizacyjnych dla poprawy 
bezpiecze ństwa na obiektach piłkarskich.
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Wiedza technicznaWiedza techniczna

PN-EN 13200-1:2013-02 - wersja angielska

Obiekty widowiskowe. Cz ęść 1: Ogólna charakterystyka widowni.

PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe. Cz ęść 3: Elementy oddzielaj ące – 
Wymagania.

PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe. Cz ęść 4: Siedziska. Wła ściwo ści 
wyrobu.

PN-EN 13200-5:2007 Obiekty widowiskowe. Cz ęść 5: Trybuny teleskopowe.

PN-EN 13200-6:2013-06 - wersja angielska

Obiekty widowiskowe. Cz ęść 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe).

PN-EN 13200-7:2014-06 - wersja angielska

Obiekty widowiskowe. Cz ęść 7: Elementy wej ścia i wyj ścia oraz drogi.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Ze względu na wielko ść widowni wyst ępują 
nast ępuj ące kategorie stadionów:
- kategoria 1  - trybuna główna z minimum 200 

miejscami,
- kategoria 2  - trybuna główna z minimum 15000 

miejscami siedz ącymi,
- kategoria 3  - trybuna główna z minimum 15000 

miejscami siedz ącymi, w tym co najmniej 2/3 
miejsc pod zadaszeniem,

- kategoria Elite  - trybuna główna z minimum 
30000 miejscami siedz ącymi, w tym co najmniej 
22500 miejsc pod zadaszeniem.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Dla części kubaturowych stadionu 
wymagania techniczno – budowlane okre śla 
się zgodnie z  przepisami warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Konstrukcja oraz podło że strefy z miejscami siedz ącymi powinny posiada ć 
klasę odporno ści ogniowej co najmniej REI 120

Elementy konstrukcyjne stadionów, w tym elementy ic h części b ędących 
budynkami, z  uwzgl ędnieniem ich zewn ętrznej izolacji cieplnej, powinny by ć 
wykonane z materiałów niepalnych (euroklasa A1 lub A2).

Konstrukcja no śna dachu powinna by ć wykonana z materiałów niepalnych 
i posiada ć klas ę odporno ści ogniowej co najmniej R  60. Dopuszcza si ę 
stosowanie elementów no śnych dachów nad stadionami z drewna klejonego 
o charakterystyce nie rozprzestrzeniaj ące ognia i  klasie odporno ści ogniowej 
co najmniej R  30.

Pokrycie dachu stadionu i osłona zewn ętrzna konstrukcji dachu powinny by ć 
wykonane z  materiałów niepalnych (euroklasa A1 lub  A2) lub niezapalnych 
(euroklasa B ROOF (t1)), niekapi ących i nieodpadaj ących pod wpływem ognia.



13

Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Przestrzenie o ró żnym sposobie u żytkowania, o ile nie 
stanowi ą one odr ębnych stref po żarowych, powinny by ć 
oddzielone elementami o  klasie odporno ści ogniowej 
minimum EI  60. Dotyczy to takich przestrzeni, jak widownia 
z miejscami siedz ącymi/przestrzeni ą ogólnodost ępną, 
restauracje i kuchnie, przestrzenie biznesowe 
i administracyjne, pomieszczenia VIP, mediów, sale 
konferencyjne, szatnie, i tp.

Ogólnodost ępne drogi ewakuacyjne prowadz ące z trybun 
stadionu do miejsc bezpiecznych, powinny by ć oddzielone 
od innych wydzielonych cz ęści obiektu elementami o klasie 
odporno ści ogniowej minimum EI 60 z zamkni ęciami klasy 
EI 30.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Jako odr ębne strefy po żarowe powinny by ć 
wydzielone pomieszczenia magazynowe, gara że, 
hydrofornie, kotłownie, w ęzły ciepłownicze, 
rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, 
maszynownie wentylacyjne, centrale telefoniczne 
oraz inne o podobnym przeznaczeniu. Dotyczy to 
także pomieszcze ń, w których s ą umieszczone 
przeciwpo żarowe zbiorniki wody lub innych 
środków ga śniczych oraz pompy wodne instalacji 
przeciwpo żarowych.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Niezależne trybuny powinny by ć podzielone na 
sektory o pojemno ści nie wi ększej ni ż 2500 miejsc.
W każdym sektorze nale ży zapewni ć miejsca dla 
wózków osób niepełnosprawnych z bezpo średnim 
dost ępem do poziomych odcinków dróg 
ewakuacyjnych.

Sektory winny by ć podzielone na sekcje za 
pomoc ą barierek, tzw. „łamaczy fal”, o wysoko ści 
0,90 m, przynajmniej co 10 rz ąd.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Miejscem bezpiecznym, do którego powinny 
prowadzi ć doj ścia ewakuacyjne z  sektorów na 
trybunach powinien by ć obszar poza trybunami, 
w którym ewakuowane osoby nie b ędą narażone 
na bezpo średnie oddziaływanie skutków po żaru. 
Przy obliczeniach szeroko ści wyj ść z sektorów nie 
należy bra ć pod uwag ę możliwo ści ewakuacji ludzi 
na płyt ę boiska.  
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Szeroko ść przej ść na trybunach nie mo że być mniejsza ni ż 
1,2 m. W  normatywnym czasie do 8 min przej ściem o takiej 
szeroko ści na powierzchni ze stopniami mog ą się 
ewakuowa ć 632 osoby (79 osób/min). Szeroko ść przej ść 
powinna by ć odpowiednio wi ększa dla wi ększej liczby osób 
w danym sektorze.

Szeroko ść wyj ść ewakuacyjnych z trybun nie mo że być 
mniejsza ni ż 1,2 m, przy czym ł ączna szeroko ść wyj ść 
ewakuacyjnych powinna by ć nie mniejsza ni ż szeroko ść 
wymaganych przej ść na widowni.

Każdy sektor powinien posiada ć co najmniej 2 przej ścia, 
zapewniaj ące całkowit ą ewakuacj ę osób z sektora.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Czas dotarcia pojedynczego widza do miejsca bezpiec znego nie 
powinien przekracza ć 8  min. Długo ść trasy przej ścia 
pojedynczego widza do miejsca bezpiecznego nie powi nna 
przekracza ć 60 m.

Powierzchnia miejsc bezpiecznych powinna zapewnia ć 
możliwo ść pomieszczenia 100% widzów, przyjmuj ąc 
współczynnik zag ęszczenia lud źmi 0,9 m²/osob ę.

Drogi ewakuacyjne prowadz ące z sektora trybun do miejsca 
bezpiecznego nie powinny, na ile jest to mo żliwe, ł ączyć się 
z drogami z innych sektorów.

Należy ograniczy ć ilość drzwi zabudowanych na drogach 
ewakuacyjnych prowadz ących z  sektorów do miejsca 
bezpiecznego. Drzwi na drogach ewakuacji powinny ot wierać się 
zgodnie z kierunkiem ewakuacji i by ć wyposa żone w urz ądzenia 
antypaniczne.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania
Szeroko ść korytarza za drzwiami nie powinna by ć mniejsza ni ż 
przed drzwiami.

Łączna szeroko ść biegów klatek schodowych prowadz ących do 
wyjścia powinna wynosi ć 120% szeroko ści wyj ść prowadz ących 
z sektora widowni.

Drogi ewakuacyjne prowadz ące do miejsca bezpiecznego, 
powinny by ć wolne od przeszkód. Nie mog ą być przy nich 
lokalizowane punkty sprzeda ży, lokale małej gastronomii i tp. 

Wszystkie ci ągi komunikacyjne/ewakuacyjne w przestrzeni dla 
widzów, a tak że wszystkie drzwi wyj ściowe i bramy prowadz ące 
na zewnątrz stadionu powinny by ć pomalowane na jasny kolor.

Na drogach komunikacyjnych słu żących celom ewakuacji 
widzów z trybun zabrania si ę stosowania materiałów palnych, tak 
w postaci elementów wyko ńczenia i wyposa żenia stałego 
(okładziny ścian i sufitów, wykładziny podłogowe), jak równie ż 
dekoracji, w tym reklam.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Dla ewakuacji ludzi z płyty boiska, przy organizowa niu 
imprez na tej płycie, nale ży zapewni ć możliwo ść ich doj ścia 
do miejsc bezpiecznych wyj ściami na poziomie tej płyty.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji lud zi 
z płyty boiska nale ży przyj ąć, że w  normatywnym czasie do 
8 min przej ściem o minimalnej szeroko ści 1,2 m na 
powierzchni poziomej mo że się ewakuowa ć 800 osób 
(100 osób/min). Ł ączna szeroko ść wyj ść z płyty boiska 
powinna by ć odpowiednia dla zakładanej liczby osób, które 
mogłyby si ę na niej znale źć.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania
Warunki ewakuacji ludzi z trybun stadionu kategorii  2, 3 i Elite nale ży 
potwierdzi ć symulacjami z zastosowaniem numerycznych metod 
obliczeniowych CFD (Computational Fluid Dynamics). W ramach 
symulacji powinno zosta ć okre ślone, czy:

1) w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na przej ściach 
ewakuacyjnych zadymienie lub temperatura, uniemo żliwiaj ące 
bezpieczn ą ewakuacj ę, nie przekrocz ą parametrów krytycznych, tj. 
na wysoko ści do 2,0 m od poziomu przej ścia widzialno ść na skutek 
zadymienia nie spadnie poni żej 10  m, co odpowiada widzialno ści 
z 30 m znaków pod świetlanych z nat ężeniem 80 lux (warto ść 
graniczna g ęsto ści optycznej dymu D=0,22  m -1), a  temperatura 
zagrażająca życiu ludzi nie przekroczy 60ºC,

2) toksyczne składniki dymu podczas ewakuacji z obie ktu nie stworz ą 
zagro żenia dla ewakuuj ących si ę osób (poziom tlenku w ęgla 
<200 ppm),

3) temperatury produktów spalania w obr ębie stalowych konstrukcji 
dachu, w czasie przyj ętym do symulacji, nie osi ągną warto ści, 
powoduj ącej utrat ę nośności.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Stadion powinien by ć zasilany w energi ę elektryczn ą z dwóch 
niezale żnych źródeł (podstacji). Ponadto powinien on by ć 
wyposa żony w niezale żny system zasilania awaryjnego, który 
byłby w stanie natychmiast i bez przerw zapewni ć pełną moc 
oświetleniow ą systemu podstawowego. 

We wszystkich cz ęściach stadionu nale ży stosowa ć oświetlenie 
awaryjne (ewakuacyjne), samoczynnie zał ączające si ę 
w przypadku braku zasilania podstawowego.

Tymczasowe okablowanie niezb ędne do obsługi medialnej 
imprez sportowych powinno by ć prowadzone w wydzielonych 
korytkach i szachtach, poza obszarem dróg ewakuacyj nych. 
Okablowanie to nie mo że też być układane na drogach 
dojazdowych do obiektów.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania
System nagło śnienia stadionu powinien zapewnia ć możliwo ść jego 
użycia do ogłaszania komunikatów zwi ązanych np. z zarz ądzeniem 
ewakuacji osób z widowni. W  tym celu nale ży zapewni ć możliwo ść 
przejęcia nadawania sygnału d źwiękowego od spikera do stanowiska 
dowodzenia i kontroli, z priorytetem tego drugiego.

W wielokondygnacyjnych cz ęściach kubaturowych stadionu, w których 
wyst ępuje strefa po żarowa o powierzchni przekraczaj ącej 5000 m2 lub 
przeznaczone do przebywania ponad 1500 osób, nale ży stosowa ć 
dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), umo żliwiaj ący rozgłaszanie 
sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla  potrzeb 
bezpiecze ństwa osób przebywaj ących w obiekcie, nadawanych 
automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygna lizacji 
pożarowej, a tak że przez operatora. Centrala d źwiękowego systemu 
ostrzegawczego powinna by ć zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony. 
Ponadto powinna by ć zapewniona mo żliwo ść nadawania komunikatów 
głosowych ze stanowiska dowodzenia i kontroli.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania

Części kubaturowe stadionu, w których wyst ępuje strefa 
pożarowa o powierzchni przekraczaj ącej 2500 m 2, powinny 
w cało ści by ć obj ęte ochron ą przez system sygnalizacji 
pożarowej. Centrale systemu sygnalizacji po żarowej 
powinny by ć umieszczone w pomieszczeniu ochrony 
z podcentral ą na stanowisku dowodzenia i kontroli.

W kompleksach wielofunkcyjnych równie ż przyległe 
budynki powinny by ć obj ęte ochron ą przez system 
sygnalizacji po żarowej, o ile jest on wymagany w budynku 
głównym.

System sygnalizacji po żarowej powinien by ć podł ączony 
do systemu monitoringu Pa ństwowej Stra ży Pożarnej.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania
Do zabezpieczenia trybun powinny by ć stosowane hydranty 25 
z wężem półsztywnym umieszczone przy wyj ściach na trybuny. Zasi ęg 
hydrantów powinien zapewnia ć możliwo ść objęcia zwartym pr ądem 
wody o długo ści strumienia 10 m całej powierzchni trybun. 

Dostęp do hydrantów wewn ętrznych chroni ących trybuny powinna 
mieć przeszkolona obsługa obiektu.

Hydranty chroni ące trybuny powinny by ć zabezpieczone przed 
zamarzni ęciem.

Zasilanie sieci wodoci ągowej przeciwpo żarowej, w przypadku 
niedostatecznych parametrów zasilaj ącej sieci zewn ętrznej, powinno 
być zapewnione z  pompowni po żarowej z  pomp ą elektryczn ą. 
Załączanie pomp powinno odbywa ć się samoczynnie po spadku 
ciśnienia poni żej ustalonej warto ści.
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Podstawowe wymaganiaPodstawowe wymagania
Dla kompleksu obiektów stadionu nale ży zapewni ć wodę do 
zewnętrznego gaszenia po żaru z co najmniej dwóch hydrantów 
nadziemnych o  średnicy Ø80.

Hydranty powinny by ć zlokalizowane na zewn ątrz kompleksu, 
w odległo ści do 40 m od wjazdu, poza terenem ogólnodost ępnym. Do 
żadnego z obiektów w kompleksie stadionu odległo ść do najbli ższego 
hydrantu zewn ętrznego nie powinna przekracza ć 150 m.

Do ochrony miejsc parkingowych powinny by ć zapewnione odr ębne 
hydranty.

Wydajno ść sieci zasilaj ącej powinna zapewnia ć możliwo ść 
jednoczesnego czerpania wody co najmniej z dwóch hy drantów 
z wydajno ścią po 10 dm 3/s z każdego przy ci śnieniu nie ni ższym ni ż 
0,2 MPa.
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Stanowiska dowodzenia i kontroli na stadionie powin no by ć 
usytuowane w taki sposób, żeby dawało wgl ąd bezpo średni na 
wszystkie trybuny.

Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno skła dać się z trzech 
segmentów, w których funkcjonowa ć będą: dowódca policji, kierownik 
ds. bezpiecze ństwa imprezy masowej, koordynatorzy słu żb 
technicznych i informatycznych obiektu, koordynator zy zabezpieczenia 
medycznego i ppo ż., operatorzy monitoringu stadionowego, a tak że 
spiker zawodów.

Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno speł niać następujące 
funkcje: umo żliwia ć ciągłe monitorowanie zachowa ń kibiców na 
stadionie i wokół obiektu, zapewnia ć pełną koordynacj ę działań 
podejmowanych w zwi ązku z zaistniałymi incydentami i sytuacjami 
kryzysowymi, umo żliwia ć rejestracj ę wydarze ń i zapewnia ć 
odpowiednim słu żbom zebranie materiału dowodowego.
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Pomieszczenia ochrony obiektu powinny by ć zlokalizowane 
na poziomie parteru, z  bezpo średnim dost ępem z zewn ątrz 
z drogi po żarowej.

W pomieszczeniach ochrony powinny by ć zlokalizowane 
urządzenia informuj ące o stanie urz ądzeń 
przeciwpo żarowych obiektu, jak równie ż pozwalaj ące 
kierowa ć z niego akcj ą ratownicz ą.

Pomieszczenia dowodzenia i ochrony powinny by ć 
wydzielone po żarowo ścianami i  stropami o klasie 
odporno ści ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamkni ęte od 
strony obiektu drzwiami klasy EI 30.
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Drogi dost ępu dla słu żb ratunkowych powinny 
zapewnia ć możliwo ść dost ępu do wszystkich 
budynków i pomieszcze ń kompleksu 
stadionowego. Drogi dost ępu powinny spełnia ć 
wymagania dotycz ące dróg po żarowych, okre ślone 
w odr ębnych przepisach.

Drogi dost ępu dla słu żb ratunkowych winny by ć 
oddzielone od dróg ewakuacyjnych 
przeznaczonych dla widzów.
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Bezpiecze ństwo po żarowe w obiektach 
widowiskowo-sportowych.

st. bryg. w st. spocz. mgr in ż. Tadeusz ŁOZOWSKI

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


