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Koncepcja  ochrony przeciwpożarowej obiektu jako podstawa 

uzgodnienia projektu budowlanego.

Stosowanie zasad wiedzy technicznej.

Celowościowe podejście do wymagań ochrony

przeciwpożarowej.
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art.5 

ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 

budowlanymi należy projektować i budować:

�w sposób określony w przepisach oraz 

�zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając m.in. spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
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Wspomniane wymagania podstawowe to:

� zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,

� ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i 

dymu,

� ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie 

obiekty,

� zapewnienie możliwości opuszczenia obiektu przez osoby 

znajdujące się w budynku lub uratowania w inny sposób,

� uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych 

5

§5 

rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym,

dostosowany do:

� wymagań wynikających z przepisów,

� przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,

jako jedna z podstaw uzgodnienia projektu budowlanego.

Uwaga!

W pojęciu przedmiotowego scenariusza mieszczą się zasady 

wiedzy technicznej. 
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Istota opracowania 

scenariusza w świetle 

aktualnego brzmienia 

przepisów

Stworzenie spójnego logicznie, 

uwzględniającego całokształt 

uwarunkowań występujących w 

obiekcie (zintegrowanego) algorytmu 

funkcjonowania urządzeń 

przeciwpożarowych, w tym w zakresie 

ich sterowania 
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Ocena ryzyka pożarowego, jako podstawa opracowania koncepcji ochrony

przeciwpożarowej obiektu, w tym scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identyfikacja  
zagro żenia po żarem 

 

Oszacowanie 
(modelowanie) skutków 

Oszacowanie 
prawdopodobie ństwa 

powstania 

 
Akceptacja ryzyka 

Redukcja ryzyka w 
przypadku jego 

nieakceptowalno ści  

Analiza 
 ryzyka 

Rysunek nr 1. Proces oceny ryzyka pożarowego 

Proces  
 interaktywny 

Uwzgl ędnienie wpływu 
zabezpiecze ń ppo ż. 
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Potencjalne miejsce 
(miejsca) powstania 

pożaru i rodzaj 
materiałów palnych

Parametry po żaru (m.in., 
gęstość obci ążenia 

ogniowego, moc po żaru, 
szybko ść spalania 

materiału palnego, ilo ść 
wytwarzanego dymu, 

wielko ść 
promieniowania 

cieplnego, szybko ść 
rozprzestrzeniania si ę 

ognia itp.  - w zale żności 
od potrzeb

Uwarunkowania  
konstrukcyjno –
przestrzenne w 

obiekcie: 
powierzchnia, 

kubatura, wysoko ść 
i układ pomieszcze ń 

i dróg 
ewakuacyjnych, 

oddzielenia i 
„zamkni ęcia” 

przeciwpo żarowe

Czynniki, które 
powinien 

uwzgl ędnia ć  
prawidłowo 
opracowany 
scenariusz 
pożarowy

Parametry 
funkcjonalne 

poszczególnych  
urządzeń, wynikaj ące 

z dokumentacji 
projektowej i 
wykonawczej

Wzajemne interakcje 
pomi ędzy 

poszczególnymi 
urządzeniami 

przeciwpo żarowymi 
oraz pomi ędzy tymi 

urządzeniami i innymi 
urządzeniami i 

instalacjami

Organizacja ochrony
ppo ż., w tym zdolno ść 

do podj ęcia działa ń 
gaśniczych przez 

słu żby wewn ętrzne i 
zewnętrzne

Prawidłowy 
proces tworzenia 

scenariusza 
pożarowego

Analiza i ocena zagro żenia 
pożarowego w obiekcie, 

uwzgl ędniaj ąca 
konieczno ść korekt 

zabezpieczenia ppo ż.  w 
sytuacji nieakceptowalno ści

ryzyka

Proces obejmuj ący etapy: 
projektowania, budowy i 

eksploatacji obiektu, 
uwzgl ędniaj ący 

zachodz ące w czasie 
zmiany (np. zmiana 

aranżacji wn ętrz, sposobu 
użytkowania itp.)

Opracowanie 
kompleksowego 
(zintegrowanego) 

algorytmu 
funkcjonowania  
poszczególnych 

rodzajów zabezpiecze ń

Wskazanie  
zabezpiecze ń 
technicznych i 

organizacyjnych o 
odpowiednich 
parametrach 

funkcjonalnych

Przeciwdziałanie „instrumentalnemu” (niecelowo ściowemu) 
podej ściu do wymaga ń ochrony przeciwpo żarowej

Konsekwentnie prowadzone będą działania mające na 
celu wyegzekwowanie należytego traktowania zasad 
wiedzy technicznej, w tym wniosków wynikających ze 

scenariusza przebiegu zdarzeń w czasie pożaru

Zmiana sposobu udzielania odpowiedzi na pytania 
kierowane do Komendy Głównej PSP

W założeniach, w miejsce detalicznego rozstrzygania 
podnoszonych w wystąpieniach wątpliwości, we 
wspomnianych odpowiedziach :
� wskazywany będzie cel, jakiemu służy wymaganie 

sformułowane w danym przepisie i 
� zawierane pouczenie, że wszelkie wątpliwości co do 

jego brzmienia powinny być rozstrzygane w oparciu o 
zasady wiedzy technicznej, na korzyść osiągnięcia 
wskazanego celu. 

Na kolejnych kilku slajdach, w charakterze ilustracj i  
przedmiotowego problemu, podano tezy odpowiedzi 

KGPSP, na pytanie jednego z biur projektowych o 
poprawno ść przyj ętej koncepcji zabezpieczenia 

szpitala.
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Przykład koncepcji ignorującej wnioski wynikające z analizy scenariusza 

rozwoju zdarzeń w czasie pożaru :

Koncepcja rezygnacji z wyposażenia obiektu szpitala 

przeznaczonego dla ponad 600 pacjentów, w system 

sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowy system ostrzegawczy, 

pod pretekstem jego podziału w pionie za pomocą ścian 

oddzielenia przeciwpożarowego na „odrębne budynki”
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Wnioski wypływające z analizy scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, w 

przypadku zastosowania koncepcji omówionej na poprzednim slajdzie  :

� pozbawienie możliwości sterowania przez system sygnalizacji pożarowej 

zamknięciami otworów, w szczególności drzwiami przeciwpożarowymi, we 

wspomnianych elementach oddzielenia przeciwpożarowego, przy uwzględnieniu 

czynników funkcjonalnych występujących w szpitalach (duży ruch wózków na 

korytarzach), będzie obarczone bardzo dużym prawdopodobieństwem 

(wynikającym z obserwacji rzeczywistych zachowań użytkowników obiektów) 

blokowania tych zamknięć, tak że w przypadku pożaru nie będą spełniały one 

swoje funkcji,

� w konsekwencji wystąpi niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania  się pożaru 

pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi (budynkami) stanowiącymi 

strukturę obiektu, 
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Wnioski wypływające z analizy scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, w 

przypadku zastosowania koncepcji omówionej na poprzednim slajdzie – c.d.  :

� wspomniane powyżej niebezpieczeństwo będzie ulegało zwiększeniu w związku z 

ryzykiem opóźnionego powiadomienia jednostek ratowniczych, wynikającym z 

faktu, że brak wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożarowej, wyklucza 

również możliwość jego podłączenia do systemu monitoringu pożarowego, 

gwarantującego szybkie zaalarmowanie i podjęcie działań przez Państwową Straż

Pożarną,

� wiadomo również, że szpital to obiekt, w którym możliwość szybkiej ewakuacji 

pacjentów, szczególnie niektórych ich grup, jest bardzo ograniczona (przy jakiejś 

okazji ktoś oszacował, że pełna ewakuacja kilku oddziałowego szpitala to nawet 

kwestia kilku dni); natomiast w kontekście dostępnego czasu na ewakuację w 

przypadku powstania pożaru mówimy raczej o minutach; stąd szybkie wykrycie 

powstania zdarzenia, ostrzeżenia o tym fakcie użytkowników obiektu i podjęcie 

działań ratowniczo - gaśniczych w pierwszej fazie jego rozwoju jest                 

czynnikiem kluczowym.
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Czy przedstawione powyżej argumenty to li tylko wymysły 

teoretyków?
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Wnioski wypływające z analizy przebiegu pożaru zaistniałego w styczniu 

br. w jednym z pawilonów domu pomocy społecznej na terenie kraju

� najprawdopodobniej opóźnione wykrycie pożaru ze względu no 

porę nocną  (zauważenie zdarzenia ok godz. 2:40) i niedziałającą 

instalację sygnalizacji pożaru,

� utrudniona ewakuacja części pensjonariuszy upośledzonych 

mentalnie (m.in. opieranie się przed opuszczeniem pomieszczeń),

� 4 ofiary śmiertelne i 16 rannych, pomimo faktu, że obiekt był 

niewielki, parterowy, projektowo przeznaczony dla nie więcej niż 30 

osób ( w chwili pożaru przebywało w nim faktycznie 18 

pensjonariuszy i dwie osoby personelu). 

Jaki byłby przebieg takiego, późno zauważonego,  pożaru w 

„wielobudynkowym”, wielokondygnacyjnym szpitalu dla ponad 600 

osób? 
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Wniosek końcowy – kryjąca się za zadanym pytaniem 
koncepcja jest nieprawidłowa!
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Analiza scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, jako 
miejsce na rozstrzyganie kwestii wątpliwych, m.in. w 

kontekście budynków składających się z części o różnym 
przeznaczeniu użytkowym 

Czy wnioski z takiej analizy są możliwe do zaakceptowania jako 
spełnienie wymagań wprost?

Nie byłoby żadnych wątpliwości, gdyby prawo jednoznacznie 
wskazywało taką możliwość

Stąd zasadność powrotu do koncepcji stworzenia 
„dwupoziomowych” przepisów „celowościowych”

Współpraca rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i organów PSP

st.bryg.dr inż. Paweł Janik

Wieliczka, 13 marca 2015 r.


