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mgr Artur Kiestrzyn – od ponad 21 strażak Państwowej Straży Pożarnej. 
W swojej karierze zajmował się różnymi aspektami bezpieczeństwa pożarowe-
go budynków i obiektów budowlanych, obecnie od ponad 11 lat w służbie kon-
trolno-rozpoznawczej rozpoznaje zagrożenia pożarowe oraz nadzoruje prze-
strzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Od 2013 r. w grupie założy-
cielskiej, a także w zarządzie reaktywowanego Oddziału Kujawsko-
Pomorskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Bydgosz-
czy.  
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Jak korzystać z poradnika. 

 
Jeśli chcesz poznać podstawowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego 
jednego z budynków lub obiektów budowlanych omówionych w poradniku, szu-
kaj w rozdziałach V – IXX. 
 
Wszystkie obiekty zostały opisane według zaproponowanego przez nas algo-
rytmu, zamieszczonego w rozdziale IV. 
 
Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków, uzgadnianie pro-
jektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, punkty poboru 
wody do celów przeciwpożarowych zostały opisane w rozdziałach I – III. 
 
Podstawy prawne i Polskie normy wyliczone w wykazie aktów prawnych 
oraz w wykazie Polskich Norm w końcowej części poradnika. W tekście po-
szczególnych rozdziałów powołujemy akty prawne poprzez podanie ich rodza-
ju, daty wydania oraz tytułu. Natomiast cyfra w nawiasie kwadratowym oznacza 
pozycję, pod którą są one wyliczone w stosownym wykazie. Tam zamieściliśmy 
wskazanie aktów prawnych wraz z podaniem aktualnego publikatora. Źródłem 
aktów prawnych jest www.isap.sejm.gov.pl.  
 
Aktualizacja została przygotowana w wersji elektronicznej w formacie „pdf”. 
Rozmiar strony A5. W celu wydrukowania interesującego fragmentu poradnika 
w formacie A4 na standardowej drukarce należy w oknie dialogowym drukowa-
nia (okienku drukowania), w obszarze „Rozmiar i obsługa stron”, wybrać opcję 
„Rozmiar” oraz „Dopasuj”. W drukarkach obsługujących format broszury, należy 
w tym obszarze wybrać opcję „Broszura” – format zostanie dopasowany auto-
matycznie. 
 
Hiperłącza do poszczególnych rozdziałów poradnika umożliwią bezpośrednie 
przejście do wybranego rozdziału, który otworzy się w nowym oknie. 
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