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Zagro˝enia po˝arowe w czasie prac
budowlanych i remontowych
Bezpieczeƒstwo po˝arowe budynków i obiektów budowlanych jest zazwyczaj
rozpatrywane w kontekÊcie etapu ich normalnego u˝ytkowania, kiedy wyst´pujàce zagro˝enia po˝arowe sà typowe dla danej funkcji obiektu, natomiast
wszystkie przewidziane ze wzgl´du na te zagro˝enia bierne i czynne Êrodki
ochrony przeciwpo˝arowej znajdujà si´ w stanie pełnej sprawnoÊci. Etapem
newralgicznym pod tym wzgl´dem mo˝e byç jednak tak˝e faza budowy,
wzgl´dnie faza remontu lub modernizacji. Bezpieczeƒstwo po˝arowe w czasie
wykonywania robót budowlanych oraz prac remontowych jest tymczasem tematem, któremu na etapie projektowania poÊwi´ca si´ zdecydowanie mniej
uwagi ni˝ wymaganiom obowiàzujàcym w odniesieniu do budynków u˝ytkowanych.

Piotr SMARDZ

ropejskich (RWE) z 1992 r. [1]. Dyrektywa ta
zawiera nast´pujàce wymogi dotyczàce bezpieczeƒstwa po˝arowego i zapewnienia mo˝liwoÊci ewakuacji pracowników w trakcie prac budowlanych:
• Instalacje elektryczne na budowach muszà byç zaprojektowane, wykonane i u˝ytkowane w taki sposób, aby nie
stanowiły zagro˝enia po˝arowego lub wybuchowego.
• W razie niebezpieczeƒstwa – w tym w przypadku po˝aru – nale˝y stworzyç mo˝liwoÊç bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracowników ze wszystkich stanowisk
pracy. W tym celu muszà byç zapewnione drogi oraz

Równie˝ na etapie wykonywania prac budowlanych i remontowych problematyka bezpieczeƒstwa po˝arowego jest cz´sto traktowana pobie˝nie, choç obowiàzujàce akty prawne
doÊç jednoznacznie nakazujà uwzgl´dnienie
wymagaƒ ochrony przeciwpo˝arowej w trakcie
prowadzenia takich prac. Przykłady rzeczywistych po˝arów w trakcie prac budowlanych
i remontowych, jakie wydarzyły si´ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat – zarówno
w naszym kraju, jak i za granicà – wskazujà
na koniecznoÊç zwi´kszenia ÊwiadomoÊci tej

problematyki wÊród projektantów, firm wykonawczych, a tak˝e inwestorów.

wyjÊcia ewakuacyjne, odpowiednio oznakowane i prowadzàce – mo˝liwie najkrótszà drogà – do miejsca
bezpiecznego. Liczba, rozmieszczenie oraz wymiary

Obowiàzujàce przepisy

dróg i wyjÊç ewakuacyjnych muszà byç dostosowane

Niska ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ po˝arowych wyst´pujàcych podczas prowadzenia robót budowlanych oraz remontowych nie wynika bynajmniej z braku uregulowaƒ prawnych dotyczàcych tej problematyki.
Na poziomie ogólnoeuropejskim minimalne
wymagania w zakresie bezpieczeƒstwa na budowach okreÊla dyrektywa Rady Wspólnot Eu-

m.in. do rozmiarów budowy i pomieszczeƒ oraz maksymalnej liczby osób, które mogà byç zagro˝one. KoniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci ewakuacji pracowników w razie po˝aru jest wyszczególniona dodatkowo
w odniesieniu do prac podziemnych i wykonywanych
w tunelach.
• Drogi i wyjÊcia ewakuacyjne wymagajàce oÊwietlenia
muszà byç zaopatrzone w oÊwietlenie awaryjne –
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nych i chemicznych właÊciwoÊci znajdujàcych si´ tam

dek po˝aru awarii lub innych zagro˝eƒ. Plan
BIOZ, którego sporzàdzenie jest wymagane
przed rozpocz´ciem robót budowlanych, to dokument bardziej rozbudowany, zawierajàcy
cz´Êç opisowà oraz rysunkowà. Poza wspomnianymi wczeÊniej aspektami, których
uwzgl´dnienie jest wymagane w informacji
BIOZ, plan ten musi okreÊlaç:

substancji lub materiałów oraz maksymalnej poten-

• sposób

zapewniajàce dostateczne nat´˝enie oÊwietlenia
na wypadek awarii oÊwietlenia ogólnego.
• Budowa musi byç wyposa˝ona w odpowiedni sprz´t
do gaszenia po˝aru oraz – w zale˝noÊci od potrzeb – w system detekcji i sygnalizacji po˝aru dostosowany do charakterystyki budowy, rozmiarów i wykorzystania pomieszczeƒ, wyposa˝enia budowy, fizycz-

cjalnej liczby osób zagro˝onych.

Wymagania powy˝szej dyrektywy zostały
w naszym kraju wdro˝one poprzez znowelizowanie ustawy Kodeks pracy [2] oraz odpowiednie rozporzàdzenia wydane na mocy tej ustawy, w szczególnoÊci rozporzàdzenie ministra
infrastruktury w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [3]. Rozporzàdzenie to okreÊla
m.in. wymogi dotyczàce:
• sposobu zagospodarowania terenu budowy,
• miejsc pracy w budynkach poddawanych remontowi
lub przebudowie,
• instalacji elektrycznych na terenie budowy,
• robót budowlanych stwarzajàcych szczególne zagro˝enia po˝arowe, m.in. spawalniczych, dekarskich i izolacyjnych

Stanowi ono tak˝e, i˝ bezpoÊredni nadzór
nad bezpieczeƒstwem i higienà pracy na budowie powinien sprawowaç odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiàzków.
Problematyk´ bezpieczeƒstwa na budowach
reguluje równie˝ ustawa Prawo budowlane [4],
która okreÊla m.in. prawa i obowiàzki uczestników procesu budowlanego, tj.: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
oraz kierownika budowy lub kierownika robót.
W kontekÊcie problematyki bezpieczeƒstwa
w trakcie budowy (w tym bezpieczeƒstwa po˝arowego) warto zauwa˝yç, ˝e do podstawowych obowiàzków projektanta nale˝y sporzàdzenie informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy (znanej
potocznie informacjà BIOZ), z uwzgl´dnieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Z kolei wÊród obowiàzków kierownika budowy znajduje si´ – w przypadkach okreÊlonych w ustawie – sporzàdzenie lub zapewnienie sporzàdzenia planu bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia (zwanego planem BIOZ),
uwzgl´dniajàcego wspomnianà wczeÊniej informacj´ opracowanà przez projektanta.
Zakres i sposób przedstawienia informacji
oraz planów BIOZ okreÊla rozporzàdzenie ministra infrastruktury z 2003 r. [5]. Informacja
BIOZ musi zawieraç m.in. wskazanie przewidywanych zagro˝eƒ mogàcych wystàpiç podczas
realizacji robót budowlanych oraz wskazanie
Êrodków technicznych i organizacyjnych zapobiegajàcych niebezpieczeƒstwom wynikajàcym
z wykonywania robót budowlanych, w tym
umo˝liwiajàcych szybkà ewakuacj´ na wypagrudzieƒ 2016 l OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA

prowadzenia

instrukta˝u

pracowników

przed przystàpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych, a tak˝e zasady prowadzenia bezpoÊredniego nadzoru nad takimi pracami,
• sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
• rozmieszczenie urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych wraz
z parametrami poboru mediów oraz drogami dojazdowymi.

Za prace szczególnie niebezpieczne mo˝na uznaç mi´dzy innymi prace niebezpieczne
pod wzgl´dem po˝arowym, w rozumieniu rozporzàdzenia MSWiA z 2010 r. [6]. Sà to zatem
prace remontowo-budowlane zwiàzane z u˝yciem otwartego ognia, ci´ciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnàtrz lub na dachach obiektów,
na przyległych do nich terenach oraz placach
składowych, a tak˝e prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagro˝onych wybuchem.
Poza wspomnianymi powy˝ej aktami prawnymi w przypadku wyst´powania na terenie
budowy szczególnych zagro˝eƒ, takich jak np.
przechowywanie i wykorzystywanie butli z gazami płynnymi, mogà mieç równie˝ zastosowa-

prac budowlanych i remontowych, warto przypomnieç, ˝e obiekty kontenerowe wykorzystywane na wielu budowach do zapewnienia pomieszczeƒ magazynowych, socjalnych oraz
biurowych sà w rozumieniu Prawa budowlanego tymczasowymi obiektami budowlanymi
i podlegajà stosownym wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych [7], które zostanà omówione w dalszej cz´Êci artykułu.
Problematyka bezpieczeƒstwa w trakcie realizacji robót budowlanych oraz prac remontowych – w tym bezpieczeƒstwa po˝arowego – jest regulowana prawnie w wi´kszoÊci
paƒstw rozwini´tych. Agencje rzàdowe odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo pracy publikujà
cz´sto standardy, poradniki oraz wytyczne
w zakresie dobrych praktyk, w których mo˝na znaleêç praktyczne zalecenia ułatwiajàce
zachowanie wymaganego poziomu bezpieczeƒstwa po˝arowego na budowach. WÊród publikacji dost´pnych w j´zyku angielskim warto
wymieniç m.in. amerykaƒskie standardy
NFPA 241 [8] oraz OSHA 1926 [9], a tak˝e
wytyczne brytyjskie [10-12].

Przykłady znaczàcych po˝arów
Znaczàce po˝ary powstałe na budowach,
a tak˝e w trakcie prac remontowych nie sà
na szcz´Êcie zdarzeniami cz´stymi, jednak
na przestrzeni ostatnich dziesi´ciu lat mo˝na wskazaç przykłady tego typu zdarzeƒ zarówno w naszym kraju, jak i w innych krajach
europejskich. Za po˝ary znaczàce uznaç tutaj
nale˝y zarówno po˝ary skutkujàce uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià ludzi, jak i po˝a-

1

Po˝ar w trakcie budowy budynku biurowego w Warszawie
(êródło: www.tvnwarszawa.tvn24.pl)

nie wymagania dodatkowe, okreÊlone w przepisach odr´bnych.
Koƒczàc t´ krótkà charakterystyk´ krajowych uwarunkowaƒ formalnoprawnych dotyczàcych bezpieczeƒstwa po˝arowego w trakcie

ry zwiàzane z du˝ymi stratami materialnymi.
Zdecydowanie wi´cej jest natomiast na budowach po˝arów małych i Êrednich, które jednak
w wielu przypadkach mogłyby prowadziç
¯
do powa˝niejszych konsekwencji.
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Pierwszà grupà zdarzeƒ, którà warto przeanalizowaç, sà po˝ary powstałe w trakcie prac
ciesielskich i dekarskich, wykonywanych
w trakcie wznoszenia nowych budynków,
a tak˝e remontów obiektów istniejàcych. Po-

po˝ary zaistniałe w Warszawie: w 2013 r.
na budowie budynku mieszkalnego przy
ul. Ostrobramskiej [14] oraz w 2014 r. na budowie kompleksu budynków biurowych przy
ul. Grzybowskiej (obecnie Plac Europejski) [15].

2

Skutki po˝aru w trakcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Remiszewskiej w Warszawie
(fot. B. Bogdanowicz, arch. KM PSP w Warszawie)

niewa˝ wi´êba dachowa oraz elementy izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej pokryç dachowych sà w wielu budynkach wykonane z materiałów palnych, ewentualne zaprószenie ognia
w trakcie takich prac mo˝e skutkowaç po˝arem
o znacznych rozmiarach, w skrajnych przypadkach prowadzàcym do zniszczenia cz´Êci lub
całoÊci obiektu. WÊród po˝arów powstałych
w trakcie prac remontowych wymieniç mo˝na chocia˝by po˝ar koÊcioła Êw. Katarzyny
w Gdaƒsku w 2006 r., w którego nast´pstwie
zniszczeniu uległa wi´kszoÊç dachu Êwiàtyni
[13]. Po˝ary palnego pokrycia oraz zgromadzonych materiałów palnych do prac dekarskich
zdarzajà si´ równie˝ w trakcie wznoszenia nowych obiektów, cz´sto nawet tych o niepalnej
konstrukcji dachu. Przykładem mogà byç tutaj

Kolejna grupa zdarzeƒ to po˝ary palnych
materiałów budowlanych składowanych
na placu budowy, a tak˝e – co mo˝e prowadziç
do znacznie powa˝niejszych konsekwencji – wewnàtrz wznoszonych obiektów. Tutaj
ponownie mamy przykłady z Warszawy: dwa
po˝ary w 2015 r. na budowach budynków
mieszkalnych przy ul. Ordona [16] oraz ul. Remiszewskiej [17], a w 2016 r. na budowie wysokoÊciowego budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II [18] – ten drugi po˝ar zostanie szerzej omówiony w dalszej cz´Êci artykułu. Podobnym zdarzeniem był po˝ar w trakcie budowy galerii handlowej przy ul. Piotra Skargi
w Katowicach w 2013 r. [19].
Odr´bnà grupà prac budowlanych stwarzajàcych krótkotrwałe, ale znaczàce zagro˝enie

po˝arowe sà prace termomodernizacyjne wykonywane z u˝yciem palnych izolacji cieplnych.
W naszym kraju mogà byç one stosowane
do wysokoÊci 25 m, a w przypadku niektórych
istniejàcych budynków mieszkalnych nawet
wy˝ej, tj. do 11. kondygnacji włàcznie. Po prawidłowym wykonaniu wszystkich warstw systemu ocieplenia Êciana spełnia wymagania
w zakresie nierozprzestrzeniania ognia, jednak
w trakcie prac, kiedy na du˝ej przestrzeni zamocowana jest jedynie palna izolacja cieplna (np. z polistyrenu spienionego), powstanie
po˝aru wewnàtrz budynku lub w pobli˝u jego
elewacji mo˝e skutkowaç bardzo szybkim rozprzestrzenianiem si´ ognia. Przykładem takiego zdarzenia jest po˝ar, do którego doszło
w 2014 r. w trakcie ocieplania budynku mieszkalnego w Bytomiu [20]. W jego wyniku nastàpiło uszkodzenie elewacji na wysokoÊci praktycznie całego budynku, zaistniało tak˝e realne
zagro˝enie przedostaniem si´ ognia do wn´trza
znajdujàcych si´ w nim mieszkaƒ.
Po˝ary w trakcie prac budowlanych mogà
stanowiç zagro˝enie równie˝ w przypadku
obiektów przemysłowych oraz budowli podziemnych – przykładem m.in. niedawny po˝ar
na budowie zbiornika na popiół na terenie
Elektrowni Opole [21], a tak˝e dwa po˝ary
w 2014 r. na terenie budowy II linii metra
w Warszawie [22, 23].
Po˝ary na placach budów dotyczà zresztà nie
tylko samych obiektów, w których prowadzone
sà prace budowlane lub remontowe, ale tak˝e
tymczasowych obiektów kontenerowych stanowiàcych ich zaplecze socjalno-biurowe. W okresie ostatnich lat mo˝na znaleêç przykłady dwóch
takich po˝arów w Warszawie: w 2015 r. na budowie przy ul. ˚wirki i Wigury [24] oraz 2016 r.
na budowie przy ul. Krakowskie PrzedmieÊcie.
Za znaczàcy nale˝y równie˝ uznaç po˝ar, który
powstał w 2008 r. w du˝ym, dwukondygnacyjnym zespole kontenerów wykorzystywanych jako zaplecze mieszkalno-socjalne dla pracowni-

3

Skutki po˝aru w trakcie budowy wysokoÊciowego budynku biurowego przy ul. Jana
Pawła II w Warszawie
(fot. A. Laudy, arch. KM PSP w Warszawie)
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Skutki po˝aru w trakcie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Bytomiu
(êródło: KM PSP w Bytomiu)
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5

Po˝ar kontenerów socjalno-biurowych na budowie przy ul. ˚wirki i Wigury
w Warszawie
(fot. W. Bedyƒski, arch. KM PSP w Warszawie)

ków budowy centrum handlowego w Koszalinie.
W jego wyniku spłon´ło kilkanaÊcie kontenerów,
a siedem osób zostało rannych [25].
Analizujàc po˝ary powstałe w trakcie prac
budowlanych i remontowych w innych krajach
europejskich, warto wspomnieç o po˝arze
w wysokoÊciowym budynku Windsor Tower
w Madrycie. Miał miejsce w 2005 r., w trakcie
u˝ytkowania budynku, zbiegajàc si´ w czasie
z pracami modernizacyjnymi, w trakcie których
niekompletne były zabezpieczenia ogniochronne cz´Êci przejÊç instalacyjnych (szachtów) oraz
złàczy elementów budowlanych (stropów i fasad). Budynek nie był wyposa˝ony w instalacj´
tryskaczowà. Po˝ar wybuchł na 21. kondygnacji, jednak ze wzgl´du na brak skutecznych wydzieleƒ przeciwpo˝arowych pomi´dzy poszczególnymi strefami po˝arowymi szybko rozprzestrzenił si´ na inne kondygnacje budynku i doprowadził do jego całkowitego zniszczenia, powodujàc ogromne straty materialne [26].
Innym interesujàcym studium przypadku
mogà byç po˝ary na budowach obiektów wykonanych w technologii szkieletu drewnianego. Kilka du˝ych zdarzeƒ w Wielkiej Brytanii
doprowadziło do całkowitego zniszczenia
wznoszonych obiektów. Miały one miejsce
m.in. w Londynie (2006 i 2009), Newcastle
(2007) oraz w Basingstoke (2010). Co charakterystyczne, wystàpiły na poÊrednim etapie
prac budowlanych, kiedy palne elementy konstrukcji Êcian i stropów były ju˝ wykonane,
jednak nie zamontowano jeszcze warstw wykoƒczeniowych, chroniàcych te elementy
przed oddziaływaniem ognia. Technologia
szkieletu drewnianego nie jest obecnie szczególnie popularna w naszym kraju, a obiekty
w niej wznoszone ograniczajà si´ w du˝ej mierze do niewielkich budynków mieszkalnych,
jednorodzinnych. Mo˝na si´ jednak spodziewaç, ˝e w przyszłoÊci, ze wzgl´du na energooszcz´dnoÊç takich budynków i szybkoÊç ich
wznoszenia, technologia ta mo˝e si´ znaczàco
rozpowszechniç równie˝ w naszym kraju.
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6

Po˝ar w trakcie budowy budynku w technologii szkieletu drewnianego
(êródło: www.newcivilengineer.com)

Charakterystyczne zagro˝enia
po˝arowe
Na podstawie analizy dost´pnych informacji
na temat po˝arów powstałych w trakcie prac
budowlanych i remontowych – w tym zdarzeƒ
opisanych we wczeÊniejszej cz´Êci artykułu – mo˝na zidentyfikowaç nast´pujàce rodzaje zagro˝eƒ charakterystycznych dla tego rodzaju prac:
 cz´ste wyst´powanie prac po˝arowo niebezpiecznych,
 u˝ytkowanie tymczasowych instalacji elektrycznych,
cz´sto w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeƒstwa
(np. przecià˝anie obwodów elektrycznych),
 składowanie na placu budowy oraz wewnàtrz wznoszonego obiektu znaczàcych iloÊci materiałów palnych – takich jak palety, kable, palne izolacje cieplne
oraz pokrycia dachowe,
 brak wydzielonych dróg ewakuacyjnych, chronionych przynajmniej cz´Êciowo przed oddziaływaniem dymu i ciepła b´dàcych skutkiem ewentualnego po˝aru,
 brak skutecznych wydzieleƒ po˝arowych poszczególnych kondygnacji lub cz´Êci budynku,
 brak docelowych charakterystyk w zakresie reakcji
na ogieƒ dla elementów budynku, w szczególnoÊci elewacji oraz przekrycia dachu.

W odniesieniu do materiałów palnych wyst´pujàcych w obr´bie budów nale˝y zaznaczyç, ˝e sà to nie tylko wspomniane wczeÊniej
opakowania (kartony, palety, worki plastikowe), kable i przewody elektryczne, palne materiały izolacyjne (cieplne i przeciwwilgociowe), drewno i drewnopochodne materiały konstrukcyjne, ale tak˝e elementy rusztowaƒ, podestów roboczych oraz deskowaƒ do robót betoniarskich.
W przypadku budynków wznoszonych
w technologii szkieletu drewnianego, je˝eli po˝ar powstanie na etapie wykonania konstrukcji
noÊnej szkieletowej oraz monta˝u usztywniajàcych jà elementów z płyt drewnopochodnych
(np. OSB), istnieje ryzyko, i˝ elementy te
umo˝liwià szybkie rozprzestrzenianie si´ ognia,
co mo˝e doprowadziç do znacznie wi´kszego

po˝aru ni˝ w podobnym obiekcie wykonywanym w technologii tradycyjnej.
Je˝eli chodzi o remonty oraz przebudowy istniejàcych budynków, to jednym z oczywistych
zagro˝eƒ jest realizacja prac w sytuacji, kiedy
przynajmniej cz´Êç budynku jest nadal u˝ytkowana (np. w funkcji mieszkalnej, produkcyjnej
lub biurowej). W czasie takich prac mo˝e byç
niezb´dne czasowe wyłàczenie lub ograniczenie funkcjonalnoÊci jednej lub kilku instalacji
przeciwpo˝arowych, np. systemu sygnalizacji
po˝aru, stałych urzàdzeƒ gaÊniczych wodnych
lub instalacji wodociàgowej przeciwpo˝arowej.
Powoduje to oczywiste obni˝enie poziomu
ochrony przeciwpo˝arowej w obiekcie i powinno byç zrekompensowane np. czasowym zapewnieniem wi´kszej obsady personelu ochrony, cz´stszych obchodów obiektu, dodatkowego podr´cznego sprz´tu gaÊniczego itd. Ewentualne czasowe wyłàczenia instalacji przeciwpo˝arowych (lokalnie lub w całym budynku)
powinny byç odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone, a u˝ytkownicy budynku powinni
byç poinformowani w zakresie niezb´dnym
do podj´cia odpowiednich działaƒ zaradczych.
Wyłàczenia takie nie powinny si´ odbywaç
w formie prowizorycznych i niekontrolowanych
działaƒ, takich jak np. zaklejanie czujek dymu
w celu unikni´cia fałszywych alarmów w czasie prowadzonych prac, poniewa˝ istnieje zagro˝enie, ˝e po zakoƒczeniu tych prac dana instalacja nie zostanie doprowadzona do stanu
pełnej sprawnoÊci.
Specyficzny rodzaj zagro˝enia po˝arowego
zwiàzany jest z wykorzystywaniem tymczasowych budynków kontenerowych na potrzeby
zaplecza magazynowego oraz socjalno-biurowego placów budów. W przypadku du˝ych inwestycji realizowanych w centrach miast,
na działkach o niewielkiej powierzchni, obiekty
takie majà cz´sto trzy lub nawet cztery kondygnacje. Kadra techniczna i administracyjna przebywa w takich obiektach przez wi´kszoÊç czasu zwiàzanego z realizacjà danego
OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA l grudzieƒ 2016
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budynku, zatem pomieszczenia biurowe w nich
zlokalizowane mo˝na uznaç za przeznaczone
na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów

Na terenie budowy prowadzenie działaƒ gaÊniczych jest cz´sto utrudnione, szczególnie
w sytuacji, gdy jest to budowa obiektu o znacz-

7

8

Du˝e iloÊci palnych kabli składowane wewnàtrz wznoszonego budynku

techniczno-budowlanych [7]. Przepisy te okreÊlajà nast´pujàce wymagania dla budynków
tymczasowych, które powinny byç przestrzegane równie˝ w odniesieniu do kontenerowych
obiektów zaplecza budów:
• ograniczenie liczby kondygnacji budynków tymczaso-

gnacji jednoczeÊnie (w sytuacji, kiedy nie sà
jeszcze zamontowane drzwi i nie zostały zamkni´te szachty i przejÊcia instalacyjne).

Palne materiały budowlane składowane w obr´bie dróg komunikacji (ewakuacji)

nych rozmiarach. Problemem mo˝e byç m.in.
brak wykonanych dróg po˝arowych i ograniczenia przestrzenne utrudniajàce rozstawienie drabiny lub podnoÊnika, a tak˝e trudnoÊci w orientacji w budynku, wynikajàce z mo˝liwoÊci wypełnienia dymem wielu pomieszczeƒ i kondy-

Dodatkowà trudnoÊç stanowi brak sprawnych
urzàdzeƒ i instalacji przeciwpo˝arowych, takich
jak urzàdzenia do usuwania dymu, a w przypadku budynków wysokich i wysokoÊciowych
równie˝ brak sprawnego dêwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

wych przeznaczonych na stały pobyt ludzi do dwóch,
• wymóg zachowania odległoÊci pomi´dzy budynkami
tymczasowymi a innymi budynkami na zasadach ogólnych,
• wymóg przegradzania budynków tymczasowych wykonanych z materiałów palnych lub z palnà izolacjà
w odst´pach nieprzekraczajàcych 24 m Êcianami oddzieleƒ przeciwpo˝arowych o klasie odpornoÊci ogniowej co najmniej REI 60.

Pomimo istnienia przywołanych powy˝ej wymagaƒ na wielu budowach wyst´pujà wielokondygnacyjne kontenerowe zaplecza budowy
o znacznych rozmiarach, nie spełniajàce właÊciwie ˝adnych wymagaƒ, je˝eli chodzi o klas´
odpornoÊci ogniowej elementów oraz wykonane z materiałów palnych. W obiektach takich
u˝ytkowanych jest wiele urzàdzeƒ elektrycznych, takich jak sprz´t biurowy, sprz´t AGD zaplecza socjalnego, a w okresach niskich temperatur równie˝ urzàdzenia grzewcze, które
zwi´kszajà prawdopodobieƒstwo powstania
po˝aru na skutek nieostro˝nego u˝ytkowania
oraz awarii instalacji elektrycznej.
grudzieƒ 2016 l OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA
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Palne odpady budowlane składowane na kondygnacji podziemnej wznoszonego budynku biurowego wysokoÊciowego
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Bezpieczeƒstwo po˝arowe
na budowach budynków
wysokich i wysokoÊciowych
Wspomniane wczeÊniej zagro˝enia po˝arowe
dotyczàce prac budowlanych oraz trudnoÊci
z prowadzeniem działaƒ ratowniczo-gaÊniczych na terenie budowy nabierajà dodatkowego znaczenia w przypadku budynków wysokich
i wysokoÊciowych.
Pierwsze oczywiste zagro˝enie wynika z samej wielkoÊci tych obiektów oraz znacznej liczby pracowników mogàcych jednoczeÊnie przebywaç na budowie. Na niektórych etapach procesu budowlanego mogà to byç setki osób.
Przy braku prawidłowo wydzielonych i zabezpieczonych systemami wentylacji po˝arowej
drób ewakuacyjnych – szczególnie pionowych – ich ewakuacja w sytuacji po˝aru mo˝e
stanowiç powa˝ne wyzwanie.
Na wczesnym etapie budowy, kiedy wznoszona jest sama konstrukcja budynku, zagro˝enie jest stosukowo niewielkie, poniewa˝
materiały palne wyst´pujà jeszcze w niewielkich iloÊciach, głównie w postaci drewnianych elementów szalunków i rusztowaƒ,
a otwarte elewacje umo˝liwiajà szybkie odprowadzenie dymu i ciepła z wn´trza budynku. Za najbardziej newralgiczny etap procesu
budowlanego mo˝na uznaç okres, kiedy elementy elewacji i stolarki zewn´trznej sà ju˝
zamontowane, trwajà prace instalacyjne (np.

monta˝ instalacji elektrycznych), a jednoczeÊnie nie jest zapewnione skuteczne wydzielenie pionowych dróg ewakuacyjnych ani nie
funkcjonujà właÊciwie ˝adne urzàdzenia i instalacje przeciwpo˝arowe.
W przypadku obiektów wy˝szych ni˝
ok. 40 m, w których cz´Êç kondygnacji znajduje si´ poza zasi´giem drabin i podnoÊników
stanowiàcych wyposa˝enie jednostek PSP –
przy jednoczesnym braku sprawnych dêwigów
po˝arowych wewnàtrz budynku – samo dotarcie ratowników na górne kondygnacje, np.
w celu przeszukania ich i ewentualnej ewakuacji osób poszkodowanych, mo˝e byç nie lada
wyzwaniem. W przypadku po˝aru na górnych
kondygnacjach lub dachu budynku wysokoÊciowego przy braku sprawnej instalacji tryskaczowej oraz instalacji wodociàgowej przeciwpo˝arowej dodatkowà trudnoÊcià jest koniecznoÊç doprowadzenia linii gaÊniczych
na znacznà wysokoÊç.
Powy˝sze problemy znakomicie ilustruje
przykład po˝aru, do którego doszło w lutym 2016 r. na budowie wysokoÊciowego budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II w Warszawie. Powstał na zaawansowanym etapie
prac, kiedy wi´kszoÊç elementów elewacji budynku była ju˝ zamontowana, a wewnàtrz budynku prowadzono prace instalacyjne. Nie było natomiast zapewnione skuteczne wydzielenie dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych)

i nie zostały jeszcze wykonane zamkni´cia
szachtów i przepustów instalacyjnych.
Na skutek nieostro˝nego prowadzenia prac
z u˝yciem otwartego ognia (prawdopodobnie
układania izolacji) na zewnàtrz budynku bezpoÊrednio przy jego elewacji nastàpił zapłon
najpierw palnych elementów samej elewacji,
a nast´pnie palnych materiałów izolacji cieplnej zgromadzonych wewnàtrz budynku, znajdujàcych si´ w jednym z pomieszczeƒ na parterze bezpoÊrednio przy Êcianie zewn´trznej.
Pomimo spalenia relatywnie niewielkiej iloÊci
materiału palnego w budynku powstały znaczne iloÊci g´stego dymu, charakterystycznego
dla spalania tworzyw sztucznych. Ze wzgl´du
na niemal całkowite zamkni´cie zewn´trznej
elewacji budynku oraz brak przeszkód w rozprzestrzenianiu si´ dymu wewnàtrz budynku
nastàpiło znaczàce zadymienie wi´kszoÊci górnych kondygnacji budynku.
W czasie, gdy wybuchł po˝ar, na budowie
przebywało łàcznie ponad 500 pracowników
firm wykonawczych. Cz´Êç z nich ewakuowała
si´ samodzielnie, jednak niemal połowa pozostała na górnych kondygnacjach budynku,
gdzie panowało ju˝ silne zadymienie. Cz´Êci
pracowników udało si´ schroniç przy otwartych
cz´Êciach elewacji, w miejscu zamontowania
tymczasowego dêwigu budowlanego.
Działania ratownicze dodatkowo utrudniał
fakt, ˝e pracownicy budowy nie byli w stanie

REKLAMA
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Elementy deskowaƒ i podestów wykonane z drewna
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Zniszczenia spowodowane po˝arem podczas budowy domu wykonanego w technologii szkieletu drewnianego
(fot. T. WiÊniewski)

jednoznacznie okreÊliç, ile osób mo˝e jeszcze
przebywaç w budynku.
Po ugaszeniu po˝aru kierujàcy działaniami
ratowniczymi podjàł decyzj´ o ponownym załàczeniu pràdu i uruchomieniu dêwigu budowlanego, który szcz´Êliwie na tym etapie budowy
był jeszcze zamontowany przy elewacji budynku. Pozwoliło to na usprawnienie ewakuacji
z górnych kondygnacji budynku.
Według informacji KM PSP w Warszawie
w po˝arze na skutek przebywania w zadymionym Êrodowisku poszkodowanych zostało
14 osób. W działaniach ratowniczo-gaÊniczych
brało łàcznie udział ponad 70 ratowników PSP,
wykorzystano ponad 20 pojazdów.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e okolicznoÊci tego zdarzenia bynajmniej nie były najbardziej niekorzystne, je˝eli chodzi o jego potencjalne tragiczne skutki. Gdyby podobny po˝ar materiagrudzieƒ 2016 l OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA

łów palnych zgromadzonych wewnàtrz budynku wydarzył si´ kilkanaÊcie dni póêniej (po całkowitym zamkni´ciu elewacji budynku i demonta˝u dêwigu budowlanego), a ponadto
miał on miejsce na wy˝szej kondygnacji, gdzie
prowadzenie działaƒ gaÊniczych byłoby trudniejsze, z du˝ym prawdopodobieƒstwem liczba
osób poszkodowanych, a nawet ofiar Êmiertelnych byłaby wi´ksza.

Podsumowanie
Analiza zagro˝eƒ po˝arowych oraz ograniczeƒ
w zapewnieniu skutecznych Êrodków ochrony
przeciwpo˝arowej na etapie budowy lub remontu obiektu budowlanego wskazuje, i˝ etap
ten ró˝ni si´ znaczàco od etapu normalnej eksploatacji. Potwierdzajà to przypadki rzeczywistych po˝arów, które miały miejsce w okresie
ostatnich kilku lat na placach budów, a tak˝e

w trakcie prowadzonych prac remontowych.
Pomimo wymagaƒ zawartych w przepisach
unijnych oraz krajowych problematyka zapewnienia bezpieczeƒstwa po˝arowego na budowach traktowana jest bardzo pobie˝nie. W wielu przypadkach działania w tym zakresie sprowadzajà si´ do zapewnienia gaÊnic, okreÊlenia
minimalnych wymagaƒ dotyczàcych sposobu
prowadzenia prac niebezpiecznych po˝arowo
oraz zapewnienia mo˝liwoÊci ewakuacji z budowanego obiektu poprzez drogi komunikacji
ogólnej, w tym niewydzielone po˝arowo klatki
schodowe.
Pozytywnym zjawiskiem sà próby ujednolicenia standardów oraz koordynacji działaƒ podejmowane przez du˝e firmy wykonawcze,
zmierzajàce do podniesienia ogólnego poziomu
bezpieczeƒstwa na budowach, w tym równie˝ – w dosyç ograniczonym zakresie – bezpieczeƒstwa po˝arowego. W 2007 r. powstało
Porozumienie dla Bezpieczeƒstwa w Budownictwie, w skład którego wchodzi obecnie kilkanaÊcie du˝ych firm wykonawczych. Niestety,
do tej pory działania Porozumienia ukierunkowane sà przede wszystkim na typowo mechaniczne zagro˝enia wyst´pujàce na budowach,
takie jak upadek z wysokoÊci, przygniecenia
oraz obra˝enia powodowane przez maszyny
budowlane. To właÊnie te zagro˝enia sà bowiem powodem wi´kszoÊci wypadków skutkujàcych obra˝eniami lub nawet Êmiercià pracowników. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e z czasem
równie˝ problematyka bezpieczeƒstwa po˝arowego w czasie prac budowlanych stanie si´
przedmiotem gł´bszego zainteresowania Porozumienia.
Problematyka bezpieczeƒstwa po˝arowego
jest szczególnie istotna w odniesieniu do budów du˝ych i skomplikowanych obiektów,
wÊród których wymieniç nale˝y zwłaszcza budynki wysokoÊciowe. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w uznanych wytycznych zagranicznych [10], które podajà szczegółowe zalecenia dla takich budynków (definiowanych
w tym przypadku jako budynki o wysokoÊci powy˝ej 30 m). Zalecenia te dotyczà m.in. zapewnienia tymczasowych wydzieleƒ zapobiegajàcych rozprzestrzenianiu si´ dymu i ciepła
co nie wi´cej ni˝ 10 kondygnacji oraz zapewnienia przynajmniej jednej wydzielonej klatki
schodowej na cele ewakuacji.
Wobec braku krajowych wytycznych dotyczàcych problematyki bezpieczeƒstwa po˝arowego w czasie prac budowlanych w budynkach wysokich i wysokoÊciowych celowe wydaje si´ sformułowanie przynajmniej podstawowych zaleceƒ w tym zakresie:
• Dla poszczególnych etapów budowy, w szczególnoÊci
dla etapu po zamkni´ciu Êcian zewn´trznych oraz etapu aran˝acji, powinna byç przeprowadzona szczegółowa analiza ryzyka po˝arowego (ang. Fire Risk Asses-

ment), bioràca pod uwag´ wyst´pujàce zagro˝enia, ¯
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wysokoÊç obiektu w kontekÊcie mo˝liwoÊci prowadze-

słu˝bom ratowniczym oraz osobom wykonujàcym do-

nia działaƒ gaÊniczych, a tak˝e liczb´ dost´pnych dróg

raêne prace nale˝y w klatkach schodowych tymczaso-

ewakuacji i mo˝liwoÊç ich odci´cia przez po˝ar.

wo oznaczyç numery poszczególnych kondygnacji.

myÊleniami przyczyniły si´ do powstania tego
ar tykułu.
9
Piotr Smardz – rzeczoznawca ds. zabezpieczeƒ
ppo˝., SITP Oddział DolnoÊlàski
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Przykład du˝ego zespołu kontenerów stanowiàcych zaplecze socjalno-biurowe budowy
• Nale˝y przewidzieç rozwiàzania techniczne umo˝liwia-

• Nale˝y przeanalizowaç mo˝liwoÊç po˝arowego dost´-

jàce szybkie powiadomienie wszystkich osób przeby-

pu do budynku za pomocà drabin i podnoÊników

wajàcych na budowie o koniecznoÊci ewakuacji.

na etapie przed wykonaniem docelowej drogi po˝aro-

• Po zamkni´ciu budynku Êcianami zewn´trznymi

wej.

w stopniu uniemo˝liwiajàcym wydajne odprowadzenie
dymu z poszczególnych kondygnacji przynajmniej jedna klatka w budynku powinna zostaç wydzielona w sposób zapewniajàcy jej skutecznà ochron´
przez zadymieniem i wysokà temperaturà.
• OÊwietlenie awaryjne powinno byç zapewnione przynajmniej dla pionowych dróg ewakuacji.
• Materiały palne powinny byç składowane – na ile to
tylko mo˝liwe – poza wznoszonym budynkiem, np.
w stalowych kontenerach na placu budowy.
• W przypadku koniecznoÊci składowania wi´kszych iloÊci materiałów palnych wewnàtrz wznoszonego budynku powinny byç one lokalizowane w pomieszczeniach przynajmniej prowizorycznie wydzielonych po˝arowo. W przypadku składowania du˝ych iloÊci materiałów palnych lub gdy po˝ar tych materiałów mógłby zagroziç pracownikom przebywajàcym na górnych
kondygnacjach budynku, pomieszczenia takie powinny byç chronione uproszczonym (tymczasowym) systemem detekcji i sygnalizacji po˝aru.
• W sàsiedztwie miejsc składowania materiałów palnych powinien obowiàzywaç całkowity zakaz prowadzenia prac i działaƒ mogàcych spowodowaç powstanie po˝aru.
• Palne odpady (np. palety i zu˝yte opakowania po materiałach budowlanych) powinny byç regularnie usuwane z terenu budowy.
• Rozmieszczenie gaÊnic powinno byç dostosowane do
lokalizacji i do rodzaju zagro˝eƒ wyst´pujàcych na terenie budowy.
• W przypadku obiektów wysokoÊciowych nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç wykonania tymczasowego pionu uła-

Na zakoƒczenie warto podkreÊliç, ˝e działania majàce na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa po˝arowego na budowie lub podczas remontu muszà byç podj´te ju˝ na etapie projektowym. Przygotowanie informacji BIOZ powinno polegaç na dogł´bnej analizie mo˝liwych
zagro˝eƒ – w tym zagro˝eƒ zwiàzanych z mo˝liwoÊcià wystàpienia po˝aru – przy uwzgl´dnieniu specyfiki projektowanego obiektu, zwłaszcza jego wysokoÊci oraz charakterystyki po˝arowej materiałów, które majà byç u˝yte do budowy. Staranne przygotowanie takiej informacji, wraz z propozycjà Êrodków organizacyjnych
i technicznych mogàcych ograniczyç wyst´pujàce ryzyko, jest warunkiem koniecznym
do prawidłowego sporzàdzenia planu BIOZ
na etapie wykonawczym.
Obowiàzujàce obecnie rozporzàdzenie regulujàce kwestie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl´dem ochrony przeciwpo˝arowej
[27] nie wymienia wÊród danych b´dàcych
podstawà uzgodnienia informacji dotyczàcych
sposobu zapewnienia bezpieczeƒstwa po˝arowego na etapie budowy. Nale˝y si´ jednak zastanowiç, czy problematyka ta nie powinna byç
w przyszłoÊci – przynajmniej w podstawowym
zakresie – uwzgl´dniana w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej, szczególnie
w odniesieniu do obiektów skomplikowanych
i o du˝ych rozmiarach, takich jak budynki wysokoÊciowe.

twiajàcego podanie Êrodków gaÊniczych na górnej
kondygnacji (np. powy˝ej 60 m).
• W celu umo˝liwienia lepszej orientacji w budynku
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