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 Warszawa – budynki wysokościowe
- Babka Tower – obiekt zrealizowany
- Zebra Tower – obiekt zrealizowany
- Twarda TP SA – obiekt zrealizowany, obecnie modernizowany
- Złota 44 ( Orco Tower) – w trakcie realizacji
- Liberty Square ( projekt budowlany)
- Sky Tower ( koncepcja) – zrealizowany
- I-Tower ( koncepcja)
- Burakowska ( koncepcja)

 Podstawa prawna uzgadniania dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) ze zmianami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
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§ 5. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony
przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:
1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;
2) odległość od obiektów sąsiadujących;
3) parametry pożarowe występujących substancji palnych;
4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;
5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych
pomieszczeniach;
6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
7) podział obiektu na strefy pożarowe;
8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia
elementów budowlanych;
9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
12) wyposażenie w gaśnice;
13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
14) drogi pożarowe.

 Odległość od obiektów sąsiadujących, drogi pożarowe.
 usytuowanie w zwartej śródmiejskiej zabudowie,
 usytuowanie w miejscu wyburzanych obiektów,
 celowość i wykorzystanie drogi pożarowej do budynku wysokościowego?
 droga pożarowa do budynku z „podium”
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 Możliwe rozwiązania:
- elewacja w wykonaniu przeciwpożarowym (budynek projektowany –
budynek sąsiedni)
- podwyższenie klasy odporności ogniowej dachu budynków sąsiednich
- zastosowanie rozwiązań zamiennych (ochrona elewacji tryskaczami )
- wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie drogi
pożarowej

 Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, inne przeznaczenie części
budynku, kategoria zagrożenia ludzi
 archiwa – wysoka gęstość obciążenia ogniowego przy potraktowaniu jako
pomieszczeń PM – wydzielenie w klasie REI 240
 lądowisko dla helikopterów :
Minimalna ilość środków gaśniczych dla lądowiska wyniesionego dla śmigłowców:
ilość wody 2 500 l (nie musi być magazynowana jeśli system instalacji wodociągowej
jest w stanie zapewnić wymagany ciągły wydatek);
wydatek roztworu pianotwórczego 250 l/min,
piana gaśnicza średnia ( stopień spienienia 250)
 części wspólne w budynku mieszkalnym – ZL IV, czy ZL III, instalacja tryskaczowa,
DSO, instalacja SSP ?
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 Podział obiektu na strefy pożarowe;
 dopuszczalna powierzchnia – 2500 m2
 konieczność zastosowania ścian oddzielenia przeciwpożarowego
w klasie REI 240
 powierzchnia strefy pożarowej podium budynku?
 powierzchnia strefy pożarowej części podziemnych budynku – 1250 m2 ?
Proponowane rozwiązanie  uzależnienie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej
od położenia danej kondygnacji:
 parter: 15 000 m2
 część podziemna: 7 500 m2
 część niska – 12 000 m2
 część wysoka i wysokościowa – 2500 m2

 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z
zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)
Klasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja
konstrukcja
dachu
nośna

strop1)

ściana
zewnętrz
na1), 2),

ściana
wewnę 
trzna1),

przekrycie
dachu3),

1

2

3

4

5

6

7

„A”

R 240

R 30

R E I 120

E I 120 (o↔i)

E I 60

R E 30

„B”

R 120

R 30

R E I 60

E I 60 (o↔i)

E I 304)

R E 30
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4. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć
znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:
Klasa odporności ogniowej

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

elementów oddzielenia
przeciwpożarowego

ścian i stropów, z
wyjątkiem
stropów w ZL

drzwi
przeciwpożarowych lub
innych zamknięć
przeciwpożarowych

stropów w
ZL

drzwi z przedsionka
przeciwpożarowego

na korytarz i do
pomieszczenia

na klatkę
schodową*)

1

2

3

4

5

6

"A"

REI 240

REI 120

EI 120

EI 60

E 60

"B" i "C"

REI 120

REI 60

EI 60

EI 30

E 30

- klapy pożarowe, przejścia instalacyjne – EI(S) 240
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Budynek biurowy o wysokości 93 m. (WW)
Liczba kondygnacji – 31, liczba osób na kondygnacji – 100

Kraj
Tryskacze

B

CH

D

F

I

L

NL

FIN

SP

UK

PL

TAK

120

90

90

120

*1)

120

90

120

120

120

240

NIE

120

*)

*)

120

120

*)

90

120

120

*)

*)

Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej konstrukcji głównej – dane z 2005 r.
*1) Instalacja tryskaczowa wymagana, gdy obciążenie ogniowe QD > 920 MJ/m2
*) Obligatoryjnie wymagana instalacja tryskaczowa



Warunki ewakuacji
 konieczność zapewnienia dostępu każdej osoby do co najmniej dwóch klatek schodowych ?
 liczba klatek schodowych w budynkach o zróżnicowanej wysokości
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 Warunki ewakuacji
 pojemność klatek schodowych – liczba kondygnacji ewakuowanych równocześnie,
 wykorzystanie dźwigów do ewakuacji ???
 piętra (powierzchnie) ucieczkowe

Budynek

liczba
kondygnacji

Klatki
schodowe/
dźwigi

Liczba osób

Czas
ewakuacji
/schody/
(min)

Czas
ewakuacji
(dźwigi)
(min)

Czas
ewakuacji
(schody
+dźwigi)
(min)

Hoffman
White Flint
Jackson
GSA

13
18
36
7

2/2x5
2/1x4
2/3x6
6/6x2

3506
1425
3021
3621

14.9
14.3
23.1
7

24.3
28.6
16.5
17

11.2
12.0
12.8
6.3

 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
 uszczelnienie przejść instalacyjnych do klasy EI 240
 przeciwpożarowe klapy odcinające w klasie EI (S) 240.
 rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) ?
 wyłączanie zasilania (przeciwpożarowe wyłączniki prądu)
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 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń
gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;
 konieczność podania wody na dużą wysokość ( zbiorniki i pompownie pośrednie, reduktory
ciśnienia),
 efekt kominowy – przyrosty nadciśnienia w klatkach schodowych powyżej wartości
dopuszczalnych (systemy przepływowe, rewersyjne napowietrzania, symulacje komputerowe),
 wyrzut dymu na najwyższej kondygnacji
 wyrzut dymu przez elewację ? – zagrożenia ?
 dźwigi do ewakuacji ?
 dźwigi dla ekip ratowniczych:
 czy muszą obsługiwać kondygnacje podziemne ?

 zabezpieczenie dźwigów przelotowych (zapewnienie temperatury nie przekraczającej 65oC):
a) przedsionek przeciwpożarowy (wymaganie normowe, czy przykładowe rozwiązanie ?)
a) drzwi w klasie EI 120 ?
b) kurtyna przeciwpożarowa EI 120 ?
c) drzwi przeciwpożarowe EI 120 + samozamykacze do przyległych pomieszczeń
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Procedura odstępstwa od wymagań warunków technicznych

PROJEKTOWANY
BUDYNEK

OBLICZENIA
MODELOWANIE POŻARU
I EWAKUACJI

ARCHITEKT
INWESTOR

WNIOSEK

WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

ODSTĘPSTWO

OPINIA KW PSP

PROJEKT
BUDOWLANY

OPINIE TECHNICZNE

URZĄD WYDAJĄCY
POZWOLENIE NA
BUDOWĘ

MINISTER



ZGODA NA
UDZIELENIE
ODSTĘPSTWA

ZALETY I WADY ODSTĘPSTW OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zalety


umożliwienie projektowania nowoczesnych obiektów przy zastosowaniu najnowszych narzędzi
inżynierii pożarowej, „niezgodnie z przepisami”



optymalizacja kosztów ochrony przeciwpożarowej



wprowadzenie elementów analizy ryzyka

Wady


Uciążliwość procedur,



Niepewność co do prawidłowości przyjętych założeń do czasu uzyskania



Opóźnianie procesu inwestycyjnego



Brak standardowych kryteriów i technicznych zasad udzielania odstępstw



Nie zdefiniowana odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania



Brak formalnych podstaw do podejmowania decyzji przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych
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Wnioski

1. Zaprojektowanie bezpiecznego pożarowo budynku wysokościowego wymaga:
zastosowania rozwiązań ponadstandardowych – nie wymaganych przez przepisy (np. dźwigi do ewakuacji,
instalacja SSP i instalacja tryskaczowa w budynkach mieszkalnych) – zasadnicza trudność w tym przypadku to
przekonanie inwestora, który musi przewidzieć na te instalacje odpowiedni budżet.
uzyskania odstępstw od niektórych wymagań warunków technicznych, trudnych lub niemożliwych do spełnienia
i podwyższających koszt inwestycji, a nie mających znaczącego wpływu na poziom bezpieczeństwa
pożarowego (klasa odporności pożarowej budynku ) – zasadnicza trudność, to przekonanie Komendanta
Wojewódzkiego PSP do projektowanych rozwiązań. Opinia KW PSP decyduje o możliwości uzyskania
odstępstwa.
2. Konieczne jest uproszczenie procedury i skrócenie czasu uzyskania odstępstwa w odniesieniu do
niektórych wymagań przepisów dotyczących budynków wysokościowych. KW PSP powinna odgrywać rolę
strony weryfikującej (third party verification) i zatwierdzającej przyjęte rozwiązania, bez konieczności
stosowania skomplikowanej procedury odstępstwa. Wymaga to zmian w prawie budowlanym.
3. W oparciu o obowiązujące przepisy możliwe jest bardziej elastyczne (inżynierskie) podejście do wymagań
ochrony przeciwpożarowej obiektów poprzez np. szersze zastosowanie zasady przyjmowania wymagań dla
poszczególnych części budynku, będących odrębnymi strefami pożarowymi w zależności od ich przeznaczenia
i położenia w budynku, przy założeniu/potwierdzeniu, że nie będzie to mieć negatywnego wpływu na
sąsiadujące kondygnacje (strefy pożarowe) .

Dziękuję za uwagę

Tadeusz Cisek
t.cisek@protect.pl
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