
Rów nie˝ na eta pie wy ko ny wa nia prac bu dow -
la nych i re mon to wych pro ble ma ty ka bez pie -
czeƒ stwa po ̋ a ro we go jest cz´ sto trak to wa -
na po bie˝ nie, choç obo wià zu jà ce ak ty praw ne
doÊç jed no znacz nie na ka zu jà uwzgl´d nie nie
wy ma gaƒ ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej w trak cie
pro wa dze nia ta kich prac. Przy kła dy rze czy wi -
stych po ̋ a rów w trak cie prac bu dow la nych
i re mon to wych, ja kie wy da rzy ły si´ na prze -
strze ni ostat nich kil ku na stu lat – za rów no
w na szym kra ju, jak i za gra ni cà – wska zu jà
na ko niecz noÊç zwi´k sze nia Êwia do mo Êci tej

pro ble ma ty ki wÊród pro jek tan tów, firm wy ko -
naw czych, a tak ̋ e in we sto rów. 

Obo wià zu jà ce prze pi sy 
Ni ska Êwia do moÊç za gro ̋ eƒ po ̋ a ro wych wy -
st´ pu jà cych pod czas pro wa dze nia ro bót bu -
dow la nych oraz re mon to wych nie wy ni ka by -
naj mniej z bra ku ure gu lo waƒ praw nych do ty -
czà cych tej pro ble ma ty ki.

Na po zio mie ogól no eu ro pej skim mi ni mal ne
wy ma ga nia w za kre sie bez pie czeƒ stwa na bu -
do wach okre Êla dy rek ty wa Ra dy Wspól not Eu -

ro pej skich (RWE) z 1992 r. [1]. Dy rek ty wa ta
za wie ra na st´ pu jà ce wy mo gi do ty czà ce bez pie -
czeƒ stwa po ̋ a ro we go i za pew nie nia mo˝ li wo -
Êci ewa ku acji pra cow ni ków w trak cie prac bu -
dow la nych:
• In sta la cje elek trycz ne na bu do wach mu szà byç za pro jek -

to wa ne, wy ko na ne i u˝yt ko wa ne w ta ki spo sób, aby nie

sta no wi ły za gro ̋e nia po ̋a ro we go lub wy bu chowe go.

• W ra zie nie bez pie czeƒ stwa – w tym w przy pad ku po -

˝a ru – na le ̋ y stwo rzyç mo˝ li woÊç bez piecz nej, szyb -

kiej ewa ku acji pra cow ni ków ze wszyst kich sta no wisk

pra cy. W tym ce lu mu szà byç za pew nio ne dro gi oraz

wyj Êcia ewa ku acyj ne, od po wied nio ozna ko wa ne i pro -

wa dzà ce – mo˝ li wie naj krót szà dro gà – do miej sca

bez piecz ne go. Licz ba, roz miesz cze nie oraz wy mia ry

dróg i wyjÊç ewa ku acyj nych mu szà byç do sto so wa ne

m.in. do roz mia rów bu do wy i po miesz czeƒ oraz mak -

sy mal nej licz by osób, któ re mo gà byç za gro ̋ o ne. Ko -

niecz noÊç za pew nie nia mo˝ li wo Êci ewa ku acji pra cow -

ni ków w ra zie po ̋ a ru jest wy szcze gól nio na do dat ko wo

w od nie sie niu do prac pod ziem nych i wy ko ny wa nych

w tu ne lach. 

• Dro gi i wyj Êcia ewa ku acyj ne wy ma ga jà ce oÊwie tle nia

mu szà byç za opa trzo ne w oÊwie tle nie awa ryj ne – 
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Za gro ̋ e nia po ̋ a ro we w cza sie prac
bu dow la nych i re mon to wych Piotr SMARDZ

Bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we  bu dyn ków i obiek tów bu dow la nych jest za zwy czaj
roz pa try wa ne w kon tek Êcie eta pu ich nor mal ne go u˝yt ko wa nia, kie dy wy st´ -
pu jà ce za gro ̋ e nia po ̋ a ro we sà ty po we dla da nej funk cji obiek tu, na to miast
wszyst kie prze wi dzia ne ze wzgl´ du na te za gro ̋ e nia bier ne i czyn ne Êrod ki
ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej znaj du jà si´ w sta nie peł nej spraw no Êci. Eta pem
new ral gicz nym pod tym wzgl´ dem mo ̋ e byç jed nak tak ̋ e fa za bu do wy,
wzgl´d nie fa za re mon tu lub mo der ni za cji. Bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we w cza sie
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych oraz prac re mon to wych jest tymczasem te -
ma tem, któ re mu na eta pie pro jek to wa nia po Êwi´ ca si´ zde cy do wa nie mniej
uwa gi ni˝ wy ma ga niom obo wià zu jà cym w od nie sie niu do bu dyn ków u˝yt ko -
wa nych.
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za pew nia jà ce do sta tecz ne na t´ ̋ e nie oÊwie tle nia

na wy pa dek awa rii oÊwie tle nia ogól ne go.

• Bu do wa mu si byç wy po sa ̋ o na w od po wied ni sprz´t

do ga sze nia po ̋ a ru oraz – w za le˝ no Êci od po -

trzeb – w sys tem de tek cji i sy gna li za cji po ̋ a ru do sto -

so wa ny do cha rak te ry sty ki bu do wy, roz mia rów i wy ko -

rzy sta nia po miesz czeƒ, wy po sa ̋ e nia bu do wy, fi zycz -

nych i che micz nych wła Êci wo Êci znaj du jà cych si´ tam

sub stan cji lub ma te ria łów oraz mak sy mal nej po ten -

cjal nej licz by osób za gro ̋ o nych.

Wy ma ga nia po wy˝ szej dy rek ty wy zo sta ły
w na szym kra ju wdro ̋ o ne po przez zno we li zo -
wa nie usta wy Ko deks pra cy [2] oraz od po wied -
nie roz po rzà dze nia wy da ne na mo cy tej usta -
wy, w szcze gól no Êci roz po rzà dze nie mi ni stra
in fra struk tu ry w spra wie bez pie czeƒ stwa i hi -
gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu -
dow la nych [3]. Roz po rzà dze nie to okre Êla
m.in. wy mo gi do ty czà ce:
• spo so bu za go spo da ro wa nia te re nu bu do wy, 

• miejsc pra cy w bu dyn kach pod da wa nych re mon to wi

lub prze bu do wie, 

• in sta la cji elek trycz nych na te re nie bu do wy, 

• ro bót bu dow la nych stwa rza jà cych szcze gól ne za gro ̋ e -

nia po ̋ a ro we, m.in. spa wal ni czych, de kar skich i izo la -

cyj nych 

Sta no wi ono tak ̋ e, i˝ bez po Êred ni nad zór
nad bez pie czeƒ stwem i hi gie nà pra cy na bu do -
wie po wi nien spra wo waç od po wied nio kie row -
nik ro bót oraz mistrz bu dow la ny, sto sow nie
do za kre su obo wiàz ków.

Pro ble ma ty k´ bez pie czeƒ stwa na bu do wach
re gu lu je rów nie˝ usta wa Pra wo bu dow la ne [4],
któ ra okre Êla m.in. pra wa i obo wiàz ki uczest ni -
ków pro ce su bu dow la ne go, tj.: in we sto ra, in -
spek to ra nad zo ru in we stor skie go, pro jek tan ta
oraz kie row ni ka bu do wy lub kie row ni ka ro bót.
W kon tek Êcie pro ble ma ty ki bez pie czeƒ stwa
w trak cie bu do wy (w tym bez pie czeƒ stwa po -
˝a ro we go) war to za uwa ̋ yç, ˝e do pod sta wo -
wych obo wiàz ków pro jek tan ta na le ̋ y spo rzà -
dze nie in for ma cji do ty czà cej bez pie czeƒ stwa
i ochro ny zdro wia w pro ce sie bu do wy (zna nej
po tocz nie in for ma cjà BIOZ), z uwzgl´d nie niem
spe cy fi ki pro jek to wa ne go obiek tu bu dow la ne -
go. Z ko lei wÊród obo wiàz ków kie row ni ka bu -
do wy znaj du je si´ – w przy pad kach okre Êlo -
nych w usta wie – spo rzà dze nie lub za pew nie -
nie spo rzà dze nia pla nu bez pie czeƒ stwa
i ochro ny zdro wia (zwa ne go pla nem BIOZ),
uwzgl´d nia jà ce go wspo mnia nà wcze Êniej in -
for ma cj´ opra co wa nà przez pro jek tan ta. 

Za kres i spo sób przed sta wie nia in for ma cji
oraz pla nów BIOZ okre Êla roz po rzà dze nie mi ni -
stra in fra struk tu ry z 2003 r. [5]. In for ma cja
BIOZ mu si za wie raç m.in. wska za nie prze wi dy -
wa nych za gro ̋ eƒ mo gà cych wy stà piç pod czas
re ali za cji ro bót bu dow la nych oraz wska za nie
Êrod ków tech nicz nych i or ga ni za cyj nych za po -
bie ga jà cych nie bez pie czeƒ stwom wy ni ka jà cym
z wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych, w tym
umo˝ li wia jà cych szyb kà ewa ku acj´ na wy pa -

dek po ̋ a ru awa rii lub in nych za gro ̋ eƒ. Plan
BIOZ, któ re go spo rzà dze nie jest wy ma ga ne
przed roz po cz´ ciem ro bót bu dow la nych, to do -
ku ment bar dziej roz bu do wa ny, za wie ra jà cy
cz´Êç opi so wà oraz ry sun ko wà. Po za wspo -
mnia ny mi wcze Êniej aspek ta mi, któ rych
uwzgl´d nie nie jest wy ma ga ne w in for ma cji
BIOZ, plan ten mu si okre Êlaç:
• spo sób pro wa dze nia in struk ta ̋ u pra cow ni ków

przed przy stà pie niem do re ali za cji ro bót szcze gól nie

nie bez piecz nych, a tak ̋ e za sa dy pro wa dze nia bez po -

Êred nie go nad zo ru nad ta ki mi pra ca mi,

• spo sób prze cho wy wa nia i prze miesz cza nia ma te ria -

łów, wy ro bów, sub stan cji oraz pre pa ra tów nie bez -

piecz nych na te re nie bu do wy,

• roz miesz cze nie urzà dzeƒ prze ciw po ̋ a ro wych wraz

z pa ra me tra mi po bo ru me diów oraz dro ga mi do jaz do -

wy mi.

Za pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne mo˝ -
na uznaç mi´ dzy in ny mi pra ce nie bez piecz ne
pod wzgl´ dem po ̋ a ro wym, w ro zu mie niu roz -
po rzà dze nia MSWiA z 2010 r. [6]. Sà to za tem
pra ce re mon to wo -bu dow la ne zwià za ne z u˝y -
ciem otwar te go ognia, ci´ ciem z wy twa rza niem
iskier me cha nicz nych i spa wa niem, pro wa dzo -
ne we wnàtrz lub na da chach obiek tów,
na przy le głych do nich te re nach oraz pla cach
skła do wych, a tak ̋ e pra ce re mon to wo -bu dow -
la ne wy ko ny wa ne w stre fach za gro ̋ o nych wy -
bu chem.

Po za wspo mnia ny mi po wy ̋ ej ak ta mi praw -
ny mi w przy pad ku wy st´ po wa nia na te re nie
bu do wy szcze gól nych za gro ̋ eƒ, ta kich jak np.
prze cho wy wa nie i wy ko rzy sty wa nie bu tli z ga -
za mi płyn ny mi, mo gà mieç rów nie˝ za sto so wa -

nie wy ma ga nia do dat ko we, okre Êlo ne w prze -
pi sach od r´b nych. 

Koƒ czàc t´ krót kà cha rak te ry sty k´ kra jo -
wych uwa run ko waƒ for mal no praw nych do ty -
czà cych bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go w trak cie

prac bu dow la nych i re mon to wych, war to przy -
po mnieç, ˝e obiek ty kon te ne ro we wy ko rzy sty -
wa ne na wie lu bu do wach do za pew nie nia po -
miesz czeƒ ma ga zy no wych, so cjal nych oraz
biu ro wych sà w ro zu mie niu Pra wa bu dow la ne -
go tym cza so wy mi obiek ta mi bu dow la ny mi
i pod le ga jà sto sow nym wy ma ga niom prze pi -
sów tech nicz no -bu dow la nych [7], któ re zo sta -
nà omó wio ne w dal szej cz´ Êci ar ty ku łu.

Pro ble ma ty ka bez pie czeƒ stwa w trak cie re -
ali za cji ro bót bu dow la nych oraz prac re mon to -
wych – w tym bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we -
go – jest re gu lo wa na praw nie w wi´k szo Êci
paƒstw roz wi ni´ tych. Agen cje rzà do we od po -
wie dzial ne za bez pie czeƒ stwo pra cy pu bli ku jà
cz´ sto stan dar dy, po rad ni ki oraz wy tycz ne
w za kre sie do brych prak tyk, w któ rych mo˝ -
na zna leêç prak tycz ne za le ce nia uła twia jà ce
za cho wa nie wy ma ga ne go po zio mu bez pie czeƒ -
stwa po ̋ a ro we go na bu do wach. WÊród pu bli -
ka cji do st´p nych w j´ zy ku an giel skim war to
wy mie niç m.in. ame ry kaƒ skie stan dar dy
NFPA 241 [8] oraz OSHA 1926 [9], a tak ̋ e
wy tycz ne bry tyj skie [10-12]. 

Przy kła dy zna czà cych po ̋ a rów
Zna czà ce po ̋ a ry po wsta łe na bu do wach,
a tak ̋ e w trak cie prac re mon to wych nie sà
na szcz´ Êcie zda rze nia mi cz´ sty mi, jed nak
na prze strze ni ostat nich dzie si´ ciu lat mo˝ -
na wska zaç przy kła dy te go ty pu zda rzeƒ za -
rów no w na szym kra ju, jak i w in nych kra jach
eu ro pej skich. Za po ̋ a ry zna czà ce uznaç tu taj
na le ̋ y za rów no po ̋ a ry skut ku jà ce uszczerb -
kiem na zdro wiu lub Êmier cià lu dzi, jak i po ̋ a -

ry zwià za ne z du ̋ y mi stra ta mi ma te rial ny mi.
Zde cy do wa nie wi´ cej jest na to miast na bu do -
wach po ̋ a rów ma łych i Êred nich, któ re jed nak
w wie lu przy pad kach mo gły by pro wa dziç
do po wa˝ niej szych kon se kwen cji. 
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¯

Po ̋ ar w trak cie bu do wy bu dyn ku biu ro we go w War sza wie 
(êró dło: www.tvn war sza wa.tvn24.pl)
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Pierw szà gru pà zda rzeƒ, któ rà war to prze -
ana li zo waç, sà po ̋ a ry po wsta łe w trak cie prac
cie siel skich i de kar skich, wy ko ny wa nych
w trak cie wzno sze nia no wych bu dyn ków,
a tak ̋ e re mon tów obiek tów ist nie jà cych. Po -

nie wa˝ wi´ê ba da cho wa oraz ele men ty izo la cji
ciepl nej i prze ciw wil go cio wej po kryç da cho -
wych sà w wie lu bu dyn kach wy ko na ne z ma te -
ria łów pal nych, ewen tu al ne za pró sze nie ognia
w trak cie ta kich prac mo ̋ e skut ko waç po ̋ a rem
o znacz nych roz mia rach, w skraj nych przy pad -
kach pro wa dzà cym do znisz cze nia cz´ Êci lub
ca ło Êci obiek tu. WÊród po ̋ a rów po wsta łych
w trak cie prac re mon to wych wy mie niç mo˝ -
na cho cia˝ by po ̋ ar ko Êcio ła Êw. Ka ta rzy ny
w Gdaƒ sku w 2006 r., w któ re go na st´p stwie
znisz cze niu ule gła wi´k szoÊç da chu Êwià ty ni
[13]. Po ̋ a ry pal ne go po kry cia oraz zgro ma dzo -
nych ma te ria łów pal nych do prac de kar skich
zda rza jà si´ rów nie˝ w trak cie wzno sze nia no -
wych obiek tów, cz´ sto na wet tych o nie pal nej
kon struk cji da chu. Przy kła dem mo gà byç tu taj

po ̋ a ry za ist nia łe w War sza wie: w 2013 r.
na bu do wie bu dyn ku miesz kal ne go przy
ul. Ostro bram skiej [14] oraz w 2014 r. na bu -
do wie kom plek su bu dyn ków biu ro wych przy
ul. Grzy bow skiej (obec nie Plac Eu ro pej ski) [15]. 

Ko lej na gru pa zda rzeƒ to po ̋ a ry pal nych
ma te ria łów bu dow la nych skła do wa nych
na pla cu bu do wy, a tak ̋ e – co mo ̋ e pro wa dziç
do znacz nie po wa˝ niej szych kon se kwen -
cji – we wnàtrz wzno szo nych obiek tów. Tu taj
po now nie ma my przy kła dy z War sza wy: dwa
po ̋ a ry w 2015 r. na bu do wach bu dyn ków
miesz kal nych przy ul. Or do na [16] oraz ul. Re -
mi szew skiej [17], a w 2016 r. na bu do wie wy -
so ko Êcio we go bu dyn ku biu ro we go przy ul. Ja -
na Paw ła II [18] – ten dru gi po ̋ ar zo sta nie sze -
rzej omó wio ny w dal szej cz´ Êci ar ty ku łu. Po -
dob nym zda rze niem był po ̋ ar w trak cie bu do -
wy ga le rii han dlo wej przy ul. Pio tra Skar gi
w Ka to wi cach w 2013 r. [19]. 

Od r´b nà gru pà prac bu dow la nych stwa rza -
jà cych krót ko trwa łe, ale zna czà ce za gro ̋ e nie

po ̋ a ro we sà pra ce ter mo mo der ni za cyj ne wy ko -
ny wa ne z u˝y ciem pal nych izo la cji ciepl nych.
W na szym kra ju mo gà byç one sto so wa ne
do wy so ko Êci 25 m, a w przy pad ku nie któ rych
ist nie jà cych bu dyn ków miesz kal nych na wet
wy ̋ ej, tj. do 11. kon dy gna cji włàcz nie. Po pra -
wi dło wym wy ko na niu wszyst kich warstw sys -
te mu ocie ple nia Êcia na speł nia wy ma ga nia
w za kre sie nie roz prze strze nia nia ognia, jed nak
w trak cie prac, kie dy na du ̋ ej prze strze ni za -
mo co wa na jest je dy nie pal na izo la cja ciepl -
na (np. z po li sty re nu spie nio ne go), po wsta nie
po ̋ a ru we wnàtrz bu dyn ku lub w po bli ̋ u je go
ele wa cji mo ̋ e skut ko waç bar dzo szyb kim roz -
prze strze nia niem si´ ognia. Przy kła dem ta kie -
go zda rze nia jest po ̋ ar, do któ re go do szło
w 2014 r. w trak cie ocie pla nia bu dyn ku miesz -
kal ne go w By to miu [20]. W je go wy ni ku na stà -
pi ło uszko dze nie ele wa cji na wy so ko Êci prak -
tycz nie ca łe go bu dyn ku, za ist nia ło tak ̋ e re al ne
za gro ̋ e nie prze do sta niem si´ ognia do wn´ trza
znaj du jà cych si´ w nim miesz kaƒ. 

Po ̋ a ry w trak cie prac bu dow la nych mo gà
sta no wiç za gro ̋ e nie rów nie˝ w przy pad ku
obiek tów prze my sło wych oraz bu dow li pod -
ziem nych – przy kła dem m.in. nie daw ny po ̋ ar
na bu do wie zbior ni ka na po piół na te re nie
Elek trow ni Opo le [21], a tak ̋ e dwa po ̋ a ry
w 2014 r. na te re nie bu do wy II li nii me tra
w War sza wie [22, 23]. 

Po ̋a ry na pla cach bu dów do ty czà zresz tà nie
tyl ko sa mych obiek tów, w któ rych pro wa dzo ne
sà pra ce bu dow la ne lub re mon to we, ale tak ̋ e
tym cza so wych obiek tów kon te ne ro wych sta no -
wià cych ich za ple cze so cjal no -biu ro we. W okre -
sie ostat nich lat mo˝ na zna leêç przy kła dy dwóch
ta kich po ̋a rów w War sza wie: w 2015 r. na bu -
do wie przy ul. ˚wir ki i Wi gu ry [24] oraz 2016 r.
na bu do wie przy ul. Kra kow skie Przed mie Êcie.
Za zna czà cy na le ̋ y rów nie˝ uznaç po ̋ar, któ ry
po wstał w 2008 r. w du ̋ ym, dwu kon dy gna cyj -
nym ze spo le kon te ne rów wy ko rzy sty wa nych ja -
ko za ple cze miesz kal no -so cjal ne dla pra cow ni -
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¯

¯

Skut ki po ̋ a ru w trak cie bu do wy bu dyn ku miesz kal ne go przy ul. Re mi szew skiej w War sza wie 
(fot. B. Bog da no wicz, arch. KM PSP w War sza wie)

2

Skut ki po ̋ a ru w trak cie bu do wy wy so ko Êcio we go bu dyn ku biu ro we go przy ul. Ja na
Paw ła II w War sza wie 
(fot. A. Lau dy, arch. KM PSP w War sza wie)

Skut ki po ̋ a ru w trak cie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku miesz kal ne go w By to miu 
(êró dło: KM PSP w By to miu)
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ków bu do wy cen trum han dlo we go w Ko sza li nie.
W je go wy ni ku spło n´ ło kil ka na Êcie kon te ne rów,
a sie dem osób zo sta ło ran nych [25]. 

Ana li zu jàc po ̋ a ry po wsta łe w trak cie prac
bu dow la nych i re mon to wych w in nych kra jach
eu ro pej skich, war to wspo mnieç o po ̋ a rze
w wy so ko Êcio wym bu dyn ku Wind sor To wer
w Ma dry cie. Miał miej sce w 2005 r., w trak cie
u˝yt ko wa nia bu dyn ku, zbie ga jàc si´ w cza sie
z pra ca mi mo der ni za cyj ny mi, w trak cie któ rych
nie kom plet ne by ły za bez pie cze nia ognio chron -
ne cz´ Êci przejÊç in sta la cyj nych (szach tów) oraz
złà czy ele men tów bu dow la nych (stro pów i fa -
sad). Bu dy nek nie był wy po sa ̋ o ny w in sta la cj´
try ska czo wà. Po ̋ ar wy buchł na 21. kon dy gna -
cji, jed nak ze wzgl´ du na brak sku tecz nych wy -
dzie leƒ prze ciw po ̋ a ro wych po mi´ dzy po szcze -
gól ny mi stre fa mi po ̋ a ro wy mi szyb ko roz prze -
strze nił si´ na in ne kon dy gna cje bu dyn ku i do -
pro wa dził do je go cał ko wi te go znisz cze nia, po -
wo du jàc ogrom ne stra ty ma te rial ne [26].

In nym in te re su jà cym stu dium przy pad ku
mo gà byç po ̋ a ry na bu do wach obiek tów wy -
ko na nych w tech no lo gii szkie le tu drew nia ne -
go. Kil ka du ̋ ych zda rzeƒ w Wiel kiej Bry ta nii
do pro wa dzi ło do cał ko wi te go znisz cze nia
wzno szo nych obiek tów. Mia ły one miej sce
m.in. w Lon dy nie (2006 i 2009), New ca stle
(2007) oraz w Ba sing sto ke (2010). Co cha -
rak te ry stycz ne, wy stà pi ły na po Êred nim eta pie
prac bu dow la nych, kie dy pal ne ele men ty kon -
struk cji Êcian i stro pów by ły ju˝ wy ko na ne,
jed nak nie za mon to wa no jesz cze warstw wy -
koƒ cze nio wych, chro nià cych te ele men ty
przed od dzia ły wa niem ognia. Tech no lo gia
szkie le tu drew nia ne go nie jest obec nie szcze -
gól nie po pu lar na w na szym kra ju, a obiek ty
w niej wzno szo ne ogra ni cza jà si´ w du ̋ ej mie -
rze do nie wiel kich bu dyn ków miesz kal nych,
jed no ro dzin nych. Mo˝ na si´ jed nak spo dzie -
waç, ˝e w przy szło Êci, ze wzgl´ du na ener go -
osz cz´d noÊç ta kich bu dyn ków i szyb koÊç ich
wzno sze nia, tech no lo gia ta mo ̋ e si´ zna czà co
roz po wszech niç rów nie˝ w na szym kra ju.

Cha rak te ry stycz ne za gro ̋ e nia 
po ̋ a ro we 

Na pod sta wie ana li zy do st´p nych in for ma cji
na te mat po ̋ a rów po wsta łych w trak cie prac
bu dow la nych i re mon to wych – w tym zda rzeƒ
opi sa nych we wcze Êniej szej cz´ Êci ar ty ku -
łu – mo˝ na zi den ty fi ko waç na st´ pu jà ce ro dza -
je za gro ̋ eƒ cha rak te ry stycz nych dla te go ro -
dza ju prac:
 cz´ ste wy st´ po wa nie prac po ̋ a ro wo nie bez piecz -

nych,

 u˝yt ko wa nie tym cza so wych in sta la cji elek trycz nych,

cz´ sto w spo sób nie zgod ny z za sa da mi bez pie czeƒ stwa

(np. prze cià ̋ a nie ob wo dów elek trycz nych),

 skła do wa nie na pla cu bu do wy oraz we wnàtrz wzno -

szo ne go obiek tu zna czà cych ilo Êci ma te ria łów pal -

nych – ta kich jak pa le ty, ka ble, pal ne izo la cje ciepl ne

oraz po kry cia da cho we,

 brak wy dzie lo nych dróg ewa ku acyj nych, chro nio -

nych przy naj mniej cz´ Êcio wo przed od dzia ły wa niem dy -

mu i cie pła b´ dà cych skut kiem ewen tu al ne go po ̋ a ru,

 brak sku tecz nych wy dzie leƒ po ̋ a ro wych po szcze gól -

nych kon dy gna cji lub cz´ Êci bu dyn ku,

 brak do ce lo wych cha rak te ry styk w za kre sie re ak cji

na ogieƒ dla ele men tów bu dyn ku, w szcze gól no Êci ele -

wa cji oraz prze kry cia da chu.

W od nie sie niu do ma te ria łów pal nych wy -
st´ pu jà cych w ob r´ bie bu dów na le ̋ y za zna -
czyç, ˝e sà to nie tyl ko wspo mnia ne wcze Êniej
opa ko wa nia (kar to ny, pa le ty, wor ki pla sti ko -
we), ka ble i prze wo dy elek trycz ne, pal ne ma -
te ria ły izo la cyj ne (ciepl ne i prze ciw wil go cio -
we), drew no i drew no po chod ne ma te ria ły kon -
struk cyj ne, ale tak ̋ e ele men ty rusz to waƒ, po -
de stów ro bo czych oraz de sko waƒ do ro bót be -
to niar skich.

W przy pad ku bu dyn ków wzno szo nych
w tech no lo gii szkie le tu drew nia ne go, je ̋ e li po -
˝ar po wsta nie na eta pie wy ko na nia kon struk cji
no Ênej szkie le to wej oraz mon ta ̋ u usztyw nia jà -
cych jà ele men tów z płyt drew no po chod nych
(np. OSB), ist nie je ry zy ko, i˝ ele men ty te
umo˝ li wià szyb kie roz prze strze nia nie si´ ognia,
co mo ̋ e do pro wa dziç do znacz nie wi´k sze go

po ̋ a ru ni˝ w po dob nym obiek cie wy ko ny wa -
nym w tech no lo gii tra dy cyj nej. 

Je ̋ e li cho dzi o re mon ty oraz prze bu do wy ist -
nie jà cych bu dyn ków, to jed nym z oczy wi stych
za gro ̋ eƒ jest re ali za cja prac w sy tu acji, kie dy
przy naj mniej cz´Êç bu dyn ku jest na dal u˝yt ko -
wa na (np. w funk cji miesz kal nej, pro duk cyj nej
lub biu ro wej). W cza sie ta kich prac mo ̋ e byç
nie zb´d ne cza so we wy łà cze nie lub ogra ni cze -
nie funk cjo nal no Êci jed nej lub kil ku in sta la cji
prze ciw po ̋ a ro wych, np. sys te mu sy gna li za cji
po ̋ a ru, sta łych urzà dzeƒ ga Êni czych wod nych
lub in sta la cji wo do cià go wej prze ciw po ̋ a ro wej.
Po wo du je to oczy wi ste ob ni ̋ e nie po zio mu
ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej w obiek cie i po win -
no byç zre kom pen so wa ne np. cza so wym za -
pew nie niem wi´k szej ob sa dy per so ne lu ochro -
ny, cz´st szych ob cho dów obiek tu, do dat ko we -
go pod r´cz ne go sprz´ tu ga Êni cze go itd. Ewen -
tu al ne cza so we wy łà cze nia in sta la cji prze ciw -
po ̋ a ro wych (lo kal nie lub w ca łym bu dyn ku)
po win ny byç od po wied nio za pla no wa ne i prze -
pro wa dzo ne, a u˝yt kow ni cy bu dyn ku po win ni
byç po in for mo wa ni w za kre sie nie zb´d nym
do pod j´ cia od po wied nich dzia łaƒ za rad czych.
Wy łà cze nia ta kie nie po win ny si´ od by waç
w for mie pro wi zo rycz nych i nie kon tro lo wa nych
dzia łaƒ, ta kich jak np. za kle ja nie czu jek dy mu
w ce lu unik ni´ cia fał szy wych alar mów w cza -
sie pro wa dzo nych prac, po nie wa˝ ist nie je za -
gro ̋ e nie, ˝e po za koƒ cze niu tych prac da na in -
sta la cja nie zo sta nie do pro wa dzo na do sta nu
peł nej spraw no Êci. 

Spe cy ficz ny ro dzaj za gro ̋ e nia po ̋ a ro we go
zwià za ny jest z wy ko rzy sty wa niem tym cza so -
wych bu dyn ków kon te ne ro wych na po trze by
za ple cza ma ga zy no we go oraz so cjal no -biu ro -
we go pla ców bu dów. W przy pad ku du ̋ ych in -
we sty cji re ali zo wa nych w cen trach miast,
na dział kach o nie wiel kiej po wierzch ni, obiek ty
ta kie ma jà cz´ sto trzy lub na wet czte ry kon dy -
gna cje. Ka dra tech nicz na i ad mi ni stra cyj -
na prze by wa w ta kich obiek tach przez wi´k -
szoÊç cza su zwià za ne go z re ali za cjà da ne go
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Po ̋ ar kon te ne rów so cjal no -biu ro wych na bu do wie przy ul. ˚wir ki i Wi gu ry 
w War sza wie 
(fot. W. Be dyƒ ski, arch. KM PSP w War sza wie)

Po ̋ ar w trak cie bu do wy bu dyn ku w tech no lo gii szkie le tu drew nia ne go 
(êró dło: www.new ci vi len gi ne er.com)
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bu dyn ku, za tem po miesz cze nia biu ro we w nich
zlo ka li zo wa ne mo˝ na uznaç za prze zna czo ne
na sta ły po byt lu dzi w ro zu mie niu prze pi sów

tech nicz no -bu dow la nych [7]. Prze pi sy te okre -
Êla jà na st´ pu jà ce wy ma ga nia dla bu dyn ków
tym cza so wych, któ re po win ny byç prze strze ga -
ne rów nie˝ w od nie sie niu do kon te ne ro wych
obiek tów za ple cza bu dów:
• ogra ni cze nie licz by kon dy gna cji bu dyn ków tym cza so -

wych prze zna czo nych na sta ły po byt lu dzi do dwóch,

• wy móg za cho wa nia od le gło Êci po mi´ dzy bu dyn ka mi

tym cza so wy mi a in ny mi bu dyn ka mi na za sa dach ogól -

nych,

• wy móg prze gra dza nia bu dyn ków tym cza so wych wy ko -

na nych z ma te ria łów pal nych lub z pal nà izo la cjà

w od st´ pach nie prze kra cza jà cych 24 m Êcia na mi od -

dzie leƒ prze ciw po ̋ a ro wych o kla sie od por no Êci ognio -

wej co naj mniej REI 60.

Po mi mo ist nie nia przy wo ła nych po wy ̋ ej wy -
ma gaƒ na wie lu bu do wach wy st´ pu jà wie lo -
kon dy gna cyj ne kon te ne ro we za ple cza bu do wy
o znacz nych roz mia rach, nie speł nia jà ce wła -
Êci wie ˝ad nych wy ma gaƒ, je ̋ e li cho dzi o kla s´
od por no Êci ognio wej ele men tów oraz wy ko na -
ne z ma te ria łów pal nych. W obiek tach ta kich
u˝yt ko wa nych jest wie le urzà dzeƒ elek trycz -
nych, ta kich jak sprz´t biu ro wy, sprz´t AGD za -
ple cza so cjal ne go, a w okre sach ni skich tem -
pe ra tur rów nie˝ urzà dze nia grzew cze, któ re
zwi´k sza jà praw do po do bieƒ stwo po wsta nia
po ̋ a ru na sku tek nie ostro˝ ne go u˝yt ko wa nia
oraz awa rii in sta la cji elek trycz nej. 

Na te re nie bu do wy pro wa dze nie dzia łaƒ ga -
Êni czych jest cz´ sto utrud nio ne, szcze gól nie
w sy tu acji, gdy jest to bu do wa obiek tu o znacz -

nych roz mia rach. Pro ble mem mo ̋ e byç m.in.
brak wy ko na nych dróg po ̋ a ro wych i ogra ni cze -
nia prze strzen ne utrud nia jà ce roz sta wie nie dra -
bi ny lub pod no Êni ka, a tak ̋ e trud no Êci w orien -
ta cji w bu dyn ku, wy ni ka jà ce z mo˝ li wo Êci wy -
peł nie nia dy mem wie lu po miesz czeƒ i kon dy -

gna cji jed no cze Ênie (w sy tu acji, kie dy nie sà
jesz cze za mon to wa ne drzwi i nie zo sta ły za -
mkni´ te szach ty i przej Êcia in sta la cyj ne). 

Do dat ko wà trud noÊç sta no wi brak spraw nych
urzà dzeƒ i in sta la cji prze ciw po ̋ a ro wych, ta kich
jak urzà dze nia do usu wa nia dy mu, a w przy -
pad ku bu dyn ków wy so kich i wy so ko Êcio wych
rów nie˝ brak spraw ne go dêwi gu przy sto so wa -
ne go do po trzeb ekip ra tow ni czych. 
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Bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we 
na bu do wach bu dyn ków 
wy so kich i wy so ko Êcio wych

Wspo mnia ne wcze Êniej za gro ̋ e nia po ̋ a ro we
do ty czà ce prac bu dow la nych oraz trud no Êci
z pro wa dze niem dzia łaƒ ra tow ni czo -ga Êni -
czych na te re nie bu do wy na bie ra jà do dat ko we -
go zna cze nia w przy pad ku bu dyn ków wy so kich
i wy so ko Êcio wych. 

Pierw sze oczy wi ste za gro ̋ e nie wy ni ka z sa -
mej wiel ko Êci tych obiek tów oraz znacz nej licz -
by pra cow ni ków mo gà cych jed no cze Ênie prze -
by waç na bu do wie. Na nie któ rych eta pach pro -
ce su bu dow la ne go mo gà to byç set ki osób.
Przy bra ku pra wi dło wo wy dzie lo nych i za bez -
pie czo nych sys te ma mi wen ty la cji po ̋ a ro wej
drób ewa ku acyj nych – szcze gól nie pio no -
wych – ich ewa ku acja w sy tu acji po ̋ a ru mo ̋ e
sta no wiç po wa˝ ne wy zwa nie.

Na wcze snym eta pie bu do wy, kie dy wzno -
szo na jest sa ma kon struk cja bu dyn ku, za gro -
˝e nie jest sto su ko wo nie wiel kie, po nie wa˝
ma te ria ły pal ne wy st´ pu jà jesz cze w nie wiel -
kich ilo Êciach, głów nie w po sta ci drew nia -
nych ele men tów sza lun ków i rusz to waƒ,
a otwar te ele wa cje umo˝ li wia jà szyb kie od -
pro wa dze nie dy mu i cie pła z wn´ trza bu dyn -
ku. Za naj bar dziej new ral gicz ny etap pro ce su
bu dow la ne go mo˝ na uznaç okres, kie dy ele -
men ty ele wa cji i sto lar ki ze wn´trz nej sà ju˝
za mon to wa ne, trwa jà pra ce in sta la cyj ne (np.

mon ta˝ in sta la cji elek trycz nych), a jed no cze -
Ênie nie jest za pew nio ne sku tecz ne wy dzie le -
nie pio no wych dróg ewa ku acyj nych ani nie
funk cjo nu jà wła Êci wie ˝ad ne urzà dze nia i in -
sta la cje prze ciw po ̋ a ro we.

W przy pad ku obiek tów wy˝ szych ni˝
ok. 40 m, w któ rych cz´Êç kon dy gna cji znaj du -
je si´ po za za si´ giem dra bin i pod no Êni ków
sta no wià cych wy po sa ̋ e nie jed no stek PSP –
przy jed no cze snym bra ku spraw nych dêwi gów
po ̋ a ro wych we wnàtrz bu dyn ku – sa mo do tar -
cie ra tow ni ków na gór ne kon dy gna cje, np.
w ce lu prze szu ka nia ich i ewen tu al nej ewa ku -
acji osób po szko do wa nych, mo ̋ e byç nie la da
wy zwa niem. W przy pad ku po ̋ a ru na gór nych
kon dy gna cjach lub da chu bu dyn ku wy so ko -
Êcio we go przy bra ku spraw nej in sta la cji try ska -
czo wej oraz in sta la cji wo do cià go wej prze ciw -
po ̋ a ro wej do dat ko wà trud no Êcià jest ko nie -
cznoÊç do pro wa dze nia li nii ga Êni czych
na znacz nà wy so koÊç.

Po wy˝ sze pro ble my zna ko mi cie ilu stru je
przy kład po ̋ a ru, do któ re go do szło w lu -
tym 2016 r. na bu do wie wy so ko Êcio we go bu -
dyn ku biu ro we go przy ul. Ja na Paw ła II w War -
sza wie. Po wstał na za awan so wa nym eta pie
prac, kie dy wi´k szoÊç ele men tów ele wa cji bu -
dyn ku by ła ju˝ za mon to wa na, a we wnàtrz bu -
dyn ku pro wa dzo no pra ce in sta la cyj ne. Nie by -
ło na to miast za pew nio ne sku tecz ne wy dzie le -
nie dróg ewa ku acyj nych (kla tek scho do wych)

i nie zo sta ły jesz cze wy ko na ne za mkni´ cia
szach tów i prze pu stów in sta la cyj nych.

Na sku tek nie ostro˝ ne go pro wa dze nia prac
z u˝y ciem otwar te go ognia (praw do po dob nie
ukła da nia izo la cji) na ze wnàtrz bu dyn ku bez -
po Êred nio przy je go ele wa cji na stà pił za płon
naj pierw pal nych ele men tów sa mej ele wa cji,
a na st´p nie pal nych ma te ria łów izo la cji ciepl -
nej zgro ma dzo nych we wnàtrz bu dyn ku, znaj -
du jà cych si´ w jed nym z po miesz czeƒ na par -
te rze bez po Êred nio przy Êcia nie ze wn´trz nej.
Po mi mo spa le nia re la tyw nie nie wiel kiej ilo Êci
ma te ria łu pal ne go w bu dyn ku po wsta ły znacz -
ne ilo Êci g´ ste go dy mu, cha rak te ry stycz ne go
dla spa la nia two rzyw sztucz nych. Ze wzgl´ du
na nie mal cał ko wi te za mkni´ cie ze wn´trz nej
ele wa cji bu dyn ku oraz brak prze szkód w roz -
prze strze nia niu si´ dy mu we wnàtrz bu dyn ku
na stà pi ło zna czà ce za dy mie nie wi´k szo Êci gór -
nych kon dy gna cji bu dyn ku. 

W cza sie, gdy wy buchł po ̋ ar, na bu do wie
prze by wa ło łàcz nie po nad 500 pra cow ni ków
firm wy ko naw czych. Cz´Êç z nich ewa ku owa ła
si´ sa mo dziel nie, jed nak nie mal po ło wa po zo -
sta ła na gór nych kon dy gna cjach bu dyn ku,
gdzie pa no wa ło ju˝ sil ne za dy mie nie. Cz´ Êci
pra cow ni ków uda ło si´ schro niç przy otwar tych
cz´ Êciach ele wa cji, w miej scu za mon to wa nia
tym cza so we go dêwi gu bu dow la ne go.

Dzia ła nia ra tow ni cze do dat ko wo utrud niał
fakt, ˝e pra cow ni cy bu do wy nie by li w sta nie
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jed no znacz nie okre Êliç, ile osób mo ̋ e jesz cze
prze by waç w bu dyn ku. 

Po uga sze niu po ̋ a ru kie ru jà cy dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi pod jàł de cy zj´ o po now nym za łà -
cze niu prà du i uru cho mie niu dêwi gu bu dow la -
ne go, któ ry szcz´ Êli wie na tym eta pie bu do wy
był jesz cze za mon to wa ny przy ele wa cji bu dyn -
ku. Po zwo li ło to na uspraw nie nie ewa ku acji
z gór nych kon dy gna cji bu dyn ku. 

We dług in for ma cji KM PSP w War sza wie
w po ̋ a rze na sku tek prze by wa nia w za dy mio -
nym Êro do wi sku po szko do wa nych zo sta ło
14 osób. W dzia ła niach ra tow ni czo -ga Êni czych
bra ło łàcz nie udział po nad 70 ra tow ni ków PSP,
wy ko rzy sta no po nad 20 po jaz dów. 

Na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e oko licz no Êci te go zda -
rze nia by naj mniej nie by ły naj bar dziej nie ko -
rzyst ne, je ̋ e li cho dzi o je go po ten cjal ne tra -
gicz ne skut ki. Gdy by po dob ny po ̋ ar ma te ria -

łów pal nych zgro ma dzo nych we wnàtrz bu dyn -
ku wy da rzył si´ kil ka na Êcie dni póê niej (po cał -
ko wi tym za mkni´ ciu ele wa cji bu dyn ku i de -
mon ta ̋ u dêwi gu bu dow la ne go), a po nad to
miał on miej sce na wy˝ szej kon dy gna cji, gdzie
pro wa dze nie dzia łaƒ ga Êni czych by ło by trud -
niej sze, z du ̋ ym praw do po do bieƒ stwem licz ba
osób po szko do wa nych, a na wet ofiar Êmier tel -
nych by ła by wi´k sza. 

Pod su mo wa nie
Ana li za za gro ̋ eƒ po ̋ a ro wych oraz ogra ni czeƒ
w za pew nie niu sku tecz nych Êrod ków ochro ny
prze ciw po ̋ a ro wej na eta pie bu do wy lub re -
mon tu obiek tu bu dow la ne go wska zu je, i˝ etap
ten ró˝ ni si´ zna czà co od eta pu nor mal nej eks -
plo ata cji. Po twier dza jà to przy pad ki rze czy wi -
stych po ̋ a rów, któ re mia ły miej sce w okre sie
ostat nich kil ku lat na pla cach bu dów, a tak ̋ e

w trak cie pro wa dzo nych prac re mon to wych. 
Po mi mo wy ma gaƒ za war tych w prze pi sach

unij nych oraz kra jo wych pro ble ma ty ka za pew -
nie nia bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go na bu do -
wach trak to wa na jest bar dzo po bie˝ nie. W wie -
lu przy pad kach dzia ła nia w tym za kre sie spro -
wa dza jà si´ do za pew nie nia ga Ênic, okre Êle nia
mi ni mal nych wy ma gaƒ do ty czà cych spo so bu
pro wa dze nia prac nie bez piecz nych po ̋ a ro wo
oraz za pew nie nia mo˝ li wo Êci ewa ku acji z bu -
do wa ne go obiek tu po przez dro gi ko mu ni ka cji
ogól nej, w tym nie wy dzie lo ne po ̋ a ro wo klat ki
scho do we.

Po zy tyw nym zja wi skiem sà pró by ujed no li -
ce nia stan dar dów oraz ko or dy na cji dzia łaƒ po -
dej mo wa ne przez du ̋ e fir my wy ko naw cze,
zmie rza jà ce do pod nie sie nia ogól ne go po zio mu
bez pie czeƒ stwa na bu do wach, w tym rów -
nie˝ – w do syç ogra ni czo nym za kre sie – bez -
pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go. W 2007 r. po wsta ło
Po ro zu mie nie dla Bez pie czeƒ stwa w Bu dow -
nic twie, w skład któ re go wcho dzi obec nie kil -
ka na Êcie du ̋ ych firm wy ko naw czych. Nie ste ty,
do tej po ry dzia ła nia Po ro zu mie nia ukie run ko -
wa ne sà przede wszyst kim na ty po wo me cha -
nicz ne za gro ̋ e nia wy st´ pu jà ce na bu do wach,
ta kie jak upa dek z wy so ko Êci, przy gnie ce nia
oraz ob ra ̋ e nia po wo do wa ne przez ma szy ny
bu dow la ne. To wła Ênie te za gro ̋ e nia sà bo -
wiem po wo dem wi´k szo Êci wy pad ków skut ku -
jà cych ob ra ̋ e nia mi lub na wet Êmier cià pra -
cow ni ków. Na le ̋ y mieç na dzie j´, ˝e z cza sem
rów nie˝ pro ble ma ty ka bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro -
we go w cza sie prac bu do wla nych sta nie si´
przed mio tem gł´b sze go za in te re so wa nia Po ro -
zu mie nia. 

Pro ble ma ty ka bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go
jest szcze gól nie istot na w od nie sie niu do bu -
dów du ̋ ych i skom pli ko wa nych obiek tów,
wÊród któ rych wy mie niç na le ̋ y zwłasz cza bu -
dyn ki wy so ko Êcio we. Fakt ten znaj du je od -
zwier cie dle nie w uzna nych wy tycz nych za gra -
nicz nych [10], któ re po da jà szcze gó ło we za le -
ce nia dla ta kich bu dyn ków (de fi nio wa nych
w tym przy pad ku ja ko bu dyn ki o wy so ko Êci po -
wy ̋ ej 30 m). Za le ce nia te do ty czà m.in. za -
pew nie nia tym cza so wych wy dzie leƒ za po bie -
ga jà cych roz prze strze nia niu si´ dy mu i cie pła
co nie wi´ cej ni˝ 10 kon dy gna cji oraz za pew -
nie nia przy naj mniej jed nej wy dzie lo nej klat ki
scho do wej na ce le ewa ku acji. 

Wo bec bra ku kra jo wych wy tycz nych do ty -
czà cych pro ble ma ty ki bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro -
we go w cza sie prac bu dow la nych w bu dyn -
kach wy so kich i wy so ko Êcio wych ce lo we wy -
da je si´ sfor mu ło wa nie przy naj mniej pod sta -
wo wych za le ceƒ w tym za kre sie:
• Dla po szcze gól nych eta pów bu do wy, w szcze gól no Êci

dla eta pu po za mkni´ ciu Êcian ze wn´trz nych oraz eta -

pu aran ̋ a cji, po win na byç prze pro wa dzo na szcze gó ło -

wa ana li za ry zy ka po ̋ a ro we go (ang. Fi re Risk As se s-

ment), bio rà ca pod uwa g´ wy st´ pu jà ce za gro ̋ e nia,
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wy so koÊç obiek tu w kon tek Êcie mo˝ li wo Êci pro wa dze -

nia dzia łaƒ ga Êni czych, a tak ̋ e licz b´ do st´p nych dróg

ewa ku acji i mo˝ li woÊç ich od ci´ cia przez po ̋ ar. 

• Na le ̋ y prze wi dzieç roz wià za nia tech nicz ne umo˝ li wia -

jà ce szyb kie po wia do mie nie wszyst kich osób prze by -

wa jà cych na bu do wie o ko niecz no Êci ewa ku acji.

• Po za mkni´ ciu bu dyn ku Êcia na mi ze wn´trz ny mi

w stop niu unie mo˝ li wia jà cym wy daj ne od pro wa dze nie

dy mu z po szcze gól nych kon dy gna cji przy naj mniej jed -

na klat ka w bu dyn ku po win na zo staç wy dzie lo -

na w spo sób za pew nia jà cy jej sku tecz nà ochro n´

przez za dy mie niem i wy so kà tem pe ra tu rà. 

• OÊwie tle nie awa ryj ne po win no byç za pew nio ne przy -

naj mniej dla pio no wych dróg ewa ku acji.

• Ma te ria ły pal ne po win ny byç skła do wa ne – na ile to

tyl ko mo˝ li we – po za wzno szo nym bu dyn kiem, np.

w sta lo wych kon te ne rach na pla cu bu do wy.

• W przy pad ku ko niecz no Êci skła do wa nia wi´k szych ilo -

Êci ma te ria łów pal nych we wnàtrz wzno szo ne go bu -

dyn ku po win ny byç one lo ka li zo wa ne w po miesz cze -

niach przy naj mniej pro wi zo rycz nie wy dzie lo nych po -

˝a ro wo. W przy pad ku skła do wa nia du ̋ ych ilo Êci ma -

te ria łów pal nych lub gdy po ̋ ar tych ma te ria łów mógł -

by za gro ziç pra cow ni kom prze by wa jà cym na gór nych

kon dy gna cjach bu dyn ku, po miesz cze nia ta kie po win -

ny byç chro nio ne uprosz czo nym (tym cza so wym) sys -

te mem de tek cji i sy gna li za cji po ̋ a ru.

• W sà siedz twie miejsc skła do wa nia ma te ria łów pal -

nych po wi nien obo wià zy waç cał ko wi ty za kaz pro wa -

dze nia prac i dzia łaƒ mo gà cych spo wo do waç po wsta -

nie po ̋ a ru.

• Pal ne od pa dy (np. pa le ty i zu ̋ y te opa ko wa nia po ma -

te ria łach bu dow la nych) po win ny byç re gu lar nie usu -

wa ne z te re nu bu do wy. 

• Roz miesz cze nie ga Ênic po win no byç do sto so wa ne do

lo ka li za cji i do ro dza ju za gro ̋ eƒ wy st´ pu jà cych na te -

re nie bu do wy. 

• W przy pad ku obiek tów wy so ko Êcio wych na le ̋ y roz wa -

˝yç mo˝ li woÊç wy ko na nia tym cza so we go pio nu uła -

twia jà ce go po da nie Êrod ków ga Êni czych na gór nej

kon dy gna cji (np. po wy ̋ ej 60 m).

• W ce lu umo˝ li wie nia lep szej orien ta cji w bu dyn ku

słu˝ bom ra tow ni czym oraz oso bom wy ko nu jà cym do -

raê ne pra ce na le ̋ y w klat kach scho do wych tym cza so -

wo ozna czyç nu me ry po szcze gól nych kon dy gna cji.

• Na le ̋ y prze ana li zo waç mo˝ li woÊç po ̋ a ro we go do st´ -

pu do bu dyn ku za po mo cà dra bin i pod no Êni ków

na eta pie przed wy ko na niem do ce lo wej dro gi po ̋ a ro -

wej. 

Na za koƒ cze nie war to pod kre Êliç, ˝e dzia ła -
nia ma jà ce na ce lu za pew nie nie bez pie czeƒ -
stwa po ̋ a ro we go na bu do wie lub pod czas re -
mon tu mu szà byç pod j´ te ju˝ na eta pie pro jek -
to wym. Przy go to wa nie in for ma cji BIOZ po win -
no po le gaç na do gł´b nej ana li zie mo˝ li wych
za gro ̋ eƒ – w tym za gro ̋ eƒ zwià za nych z mo˝ -
li wo Êcià wy stà pie nia po ̋ a ru – przy uwzgl´d nie -
niu spe cy fi ki pro jek to wa ne go obiek tu, zwłasz -
cza je go wy so ko Êci oraz cha rak te ry sty ki po ̋ a -
ro wej ma te ria łów, któ re ma jà byç u˝y te do bu -
do wy. Sta ran ne przy go to wa nie ta kiej in for ma -
cji, wraz z pro po zy cjà Êrod ków or ga ni za cyj nych
i tech nicz nych mo gà cych ogra ni czyç wy st´ pu -
jà ce ry zy ko, jest wa run kiem ko niecz nym
do pra wi dło we go spo rzà dze nia pla nu BIOZ
na eta pie wy ko naw czym. 

Obo wià zu jà ce obec nie roz po rzà dze nie re gu -
lu jà ce kwe stie uzgad nia nia pro jek tu bu dow la -
ne go pod wzgl´ dem ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej
[27] nie wy mie nia wÊród da nych b´ dà cych
pod sta wà uzgod nie nia in for ma cji do ty czà cych
spo so bu za pew nie nia bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro -
we go na eta pie bu do wy. Na le ̋ y si´ jed nak za -
sta no wiç, czy pro ble ma ty ka ta nie po win na byç
w przy szło Êci – przy naj mniej w pod sta wo wym
za kre sie – uwzgl´d nia na w pro ce sie uzgad nia -
nia do ku men ta cji pro jek to wej, szcze gól nie
w od nie sie niu do obiek tów skom pli ko wa nych
i o du ̋ ych roz mia rach, ta kich jak bu dyn ki wy -
so ko Êcio we. 

Dzi´ ku j´ wszyst kim oso bom, któ re prze ka -
za ny mi ma te ria ła mi, in for ma cja mi oraz prze -

my Êle nia mi przy czy ni ły si´ do po wsta nia te go
ar ty ku łu.
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