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J est to pierwszy z cyklu artykułów, mających na celu
uporządkowanie zagadnień związanych z aranżacją
przestrzeni w budynkach biurowych w aspekcie ochro-
ny przeciwpożarowej, głównie warunków ewakuacji

oraz wykończenia i wystroju wnętrz. Dotyczy to przede
wszystkim takich zagadnień, jak klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,
możliwości potraktowania powierzchni komunikacyjnych ja-
ko przejścia ewakuacyjnego, klasy reakcji na ogień materia-
łów wykończeniowych i wystroju wnętrz. Artykuł powstał na
podstawie poradnika, którego jestem współautorem, opraco-
wanego i wydanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpie-
czeństwa Pożarowego.

Zasady projektowania aranżacji
przestrzeni biurowych

Rozwiązania aranżacji przestrzeni w budynkach wymaga-
ją indywidualnej analizy, w której należy brać pod uwagę
m.in. następujące czynniki: zagospodarowanie danej prze-
strzeni; liczbę lokali użytkowych (najemców); liczbę osób
w poszczególnych lokalach użytkowych; powierzchnię naj-
mu; zastosowane instalacje, a przede wszystkim: System Sy-
gnalizacji Pożarowej (SSP); Dźwiękowy System Ostrzegaw-
czy (DSO); Stałe Samoczynne Urządzenie Gaśnicze (SSUG);
możliwość rozprzestrzeniania się dymu na drogach ewakuacyj-
nych; liczbę i położenie wyjść ewakuacyjnych oraz możliwe
kierunki ewakuacji.

W procesie projektowania aranżacji przestrzeni biurowych
należy zwrócić uwagę na następujące cele:

a) bezpieczeństwo rozumiane jako: czas wykrycia/zauwa-
żenia pożaru; skuteczny system powiadamiania o konieczno-
ści ewakuacji; znajomość warunków ewakuacji przez użyt-
kowników budynku; wymagany czas dotarcia do miejsca bez-
piecznego; dostępny czas bezpiecznej ewakuacji, definiowa-
ny przez temperaturę i zasięg widzialności na drogach i przej-
ściach ewakuacyjnych;

b) funkcjonalność i elastyczność rozwiązań oraz ich
estetykę;

c) optymalizację kosztów – zachowanie odpowiednich
proporcji pomiędzy kosztami a poziomem bezpieczeństwa
z uwzględnieniem niezbędnej elastyczności rozwiązań.

Krajowe przepisy, przy odpowiedniej ich interpretacji, za-
sadniczo nie odbiegają od wymagań innych krajów i umożli-
wiają zaprojektowanie dobrej aranżacji pod względem archi-

tektonicznym i bezpiecznej ze względu na warunki pożaru
i ewakuacji, co oznacza osiągnięcie kompromisu pomiędzy
wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego (inwestor, archi-
tekt, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
Państwowa Straż Pożarna).

W przeszłości budynki biurowe projektowano przede
wszystkim w układzie korytarzowym z murowanymi ściana-
mi wewnętrznymi i najczęściej nieprzeziernymi drzwiami.
Z czasem ściany murowane zastąpiono płytą gipsową, często
szkłem i zaczęto stosować również drzwi przeszklone.
Ponadto typowy układ korytarzowy zastąpiony został w wie-
lu sytuacjach przez otwarte powierzchnie (z ang. open space),
układy wyspowe, układy mieszane.

Obecnie nowoczesne budynki biurowe są najczęściej prze-
znaczone pod wynajem, a ich aranżacja dostosowana do po-
trzeb konkretnego najemcy. Jest to przeważnie najem na czas
określony, często krótkoterminowy najem niewielkich po-
wierzchni dla nowo powstających firm. Z tego powodu sto-
sowane rozwiązania i materiały powinny umożliwić szybką
zmianę aranżacji w przypadku zmiany najemcy i jego wyma-
gań/upodobań funkcjonalno-użytkowych.

Przy każdorazowej zmianie aranżacji konieczne jest prze-
prowadzenie analizy warunków ochrony przeciwpożarowej
danej powierzchni, przede wszystkim warunków ewakuacji,
a także konieczne jest dostosowanie instalacji przeciwpoża-
rowych do nowego sposobu zagospodarowania.

Wymagania przepisów przeciwpożarowych
Podstawowe definicje dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia przestrzeni biurowych zamieszczone są w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury [2].

Pomieszczenie pomocnicze i lokal użytkowy. W rozporzą-
dzeniu [2] zdefiniowano pomieszczenie pomocnicze i lokal
użytkowy w sposób następujący:

§ 3 pkt 11: pomieszczenie pomocnicze – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub
lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrz-
nej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków,
z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także
do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

§ 3 pkt 14: lokal użytkowy – należy przez to rozumieć jed-
no pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi
przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomiesz-
czeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Na podstawie tych definicji przyjęto następujące założenia:
● lokal użytkowy w przypadku budynków biurowych ozna-

cza powierzchnię użytkowaną przez jednego najemcę;
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● do lokalu użytkowego może należeć jedno pomieszcze-
nie lub zespół pomieszczeń (kilka pomieszczeń);

● komunikacja wewnętrzna, to pomieszczenie pomocnicze
służące do komunikacji w obrębie jednego lokalu użytkowe-
go (jednego użytkownika/najemcy). Komunikacja wewnętrz-
na może być traktowana jako kolejne pomieszczenie w ramach
przejścia ewakuacyjnego lub jako dojście ewakuacyjne
po „wyczerpaniu” parametrów (dopuszczalnej długości) przej-
ścia ewakuacyjnego;

● w obszarze danego lokalu użytkowego (danego najemcy),
ściany wydzielające poszczególne pomieszczenia, dla których
określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie muszą
spełniać wymagań stawianych ścianom wewnętrznym wg [2];

● komunikacja ogólna, to pomieszczenie pomocnicze słu-
żące do komunikacji, która obsługuje więcej niż jeden lokal
użytkowy lub jeden lokal użytkowy po „wyczerpaniu” para-
metrów (dopuszczalnej długości). Komunikację ogólną nale-
ży traktować jako drogę ewakuacyjną (dojście ewakuacyjne)
z konsekwencjami wynikającymi z przepisów [2].

Liczba najemców. Jak wynika z przepisów i przyjętego
przeze mnie założenia, jeden lokal użytkowy w budynku biu-
rowym jest równoznaczny z jednym najemcą. Podstawowym
zagadnieniem jest więc ustalenie liczby najemców i ich zakre-
su najmu. Zakłada się, że nie jest możliwe ewakuowanie się
jednego lokalu użytkowego (najemcy) przez powierzchnię in-
nego lokalu użytkowego (najemcy), jeżeli ta powierzchnia
nie jest wydzieloną, zawsze dostępną drogą ewakuacyjną (doj-
ściem ewakuacyjnym). Prowadzi to do wniosku, że ewaku-
acja przez powierzchnię innego najemcy może być prowa-
dzona jedynie przez drogi komunikacji ogólnej, stanowią-
ce zasadniczo części wspólne w budynku. Z zasady tej moż-
na zrezygnować w przypadku budynków wysokich, jeżeli po-
wierzchnia lokalu, z której należy zapewnić dodatkowy do-
stęp do drugiej klatki schodowej, po spełnieniu wymaganych
warunków ewakuacji do pierwszej (podstawowej) klatki, nie
przekracza 750 m2.

Dostęp do drugiej klatki schodowej może być w takim przy-
padku zapewniony przez drogi komunikacji ogólnej lub ko-
munikacji wewnętrznej lub powierzchnię otwartą z zastrzeże-
niem, że tego typu rozwiązanie powinno być uwzględnione
i uzgodnione w procedurach ewakuacyjnych obiektu. W przy-
padku dostępu do drugiej klatki schodowej nie stawia się wy-
magań dotyczących dopuszczalnej długości dojścia i przejścia
ewakuacyjnego (rysunki 1 i 2).

Liczba wyjść ewakuacyjnych. Obowiązek zapewnienia
co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia
uzależniono w krajowych przepisach [2] od:

■ liczby osób przebywających jednocześnie w pomieszcze-
niu – powyżej 50 osób (wg wskaźnika dotyczącego budynków
biurowych, tj. 5 m2/osobę, co daje powierzchnię 250 m2, przy
nieokreślonym zagospodarowaniu powierzchni biurowej);

■ powierzchni pomieszczenia powyżej 300 m2, bez wzglę-
du na liczbę osób przebywających w pomieszczeniu.

Warunkiem dodatkowym do uznania dwóch wyjść ewaku-
acyjnych jest ich oddalenie od siebie o co najmniej 5 m. Kra-
jowe przepisy nie definiują, w jaki sposób należy mierzyć tę
odległość. Bezpiecznym podejściem jest pomiar od wewnętrz-
nych krawędzi wyjść.

Parametry dróg ewakuacyjnych. Zgodnie z ogólną zasa-
dą, dotyczącą ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi [2], ewakuacja powinna być realizowana w bez-
pieczne miejsce na zewnątrz lub do sąsiedniej strefy pożaro-
wej, bezpośrednio albo poziomymi drogami komunikacji
ogólnej zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji [3], z każdego miejsca w obiekcie, przezna-
czonego do przebywania ludzi, należy zapewnić odpowiednie
warunki ewakuacji. Po ewakuacji do sąsiedniej strefy poża-
rowej, warunki ewakuacji w tej strefie powinny być takie, ja-
kie wynikają z wymagań dla tej strefy. Należy przy tym brać
pod uwagę liczbę ewakuowanych ludzi i powierzchnię stre-
fy, aby zbyt mała jej powierzchnia nie powodowała blokady
i opóźnienia ewakuacji. Należy także brać pod uwagę bezpie-
czeństwo w czasie ewakuacji, tj. np. środki zabezpieczające
przed nieświadomym wejściem w strefę zagrożenia lub
przed pojazdami (np. oznakowanie, oznakowanie dynamicz-
ne, barierki, oświetlenie, szlabany itp.).

Podstawową zasadą wykorzystywaną do określenia odpo-
wiedniej szerokości drogi ewakuacyjnej jest warunek: co naj-
mniej 0,6 m na 100 osób, przy czym szerokość poziomych
dróg ewakuacyjnych na danej kondygnacji budynku należy
obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać
na tej kondygnacji, lecz nie mniej niż 1,4 m (1,2 m w przy-
padku ewakuacji nie więcej niż 20 osób) [2]. Warunek ten sto-
sowany jest również do określania szerokości biegów i spo-
czników pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodo-
wych), stanowiących drogę ewakuacyjną. W tym przypadku
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▬ obudowa klatki schodowej
Rys. 1. Jeden lokal o powierzchni do 300 m2 oraz do 50 osób z jed-
nym wyjściem ewakuacyjnym

▬ obudowa klatki schodowej
▬ obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej (dojścia ewakuacyjnego)
Rys. 2. Dwa lokale o powierzchni do 300 m2 do 50 osób każdy, z jed-
nym wyjściem ewakuacyjnym z każdego lokalu
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wymaganą szerokość należy obliczać proporcjonalnie do licz-
by osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji,
na której przewiduje się obecność największej ich liczby, lecz
nie mniej niż określa to tabela z § 68 [2].

Przejście i dojście ewakuacyjne. Długość rzeczywistej
drogi ucieczki do miejsca bezpiecznego charakteryzowana
jest w krajowych przepisach techniczno-budowlanych przez
przejście i dojście ewakuacyjne.

Przejście ewakuacyjne, to odcinek drogi pokonywany
w czasie ewakuacji z miejsca najdalej usytuowanego w po-
mieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia
na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na
zewnątrz budynku, przy czym nie może ono prowadzić łącz-
nie przez więcej niż 3 pomieszczenia. Ścianek działowych od-
dzielających pomieszczenia, w przypadku których określa się
łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wyma-
gania klasy odporności ogniowej.

Długość przejścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL
(strefy zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi – ZL I,
ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V) nie powinna standardowo przekra-
czać 40 m. Długość ta może być jednak powiększona, jeżeli:

a) wysokość pomieszczenia przekracza 5 m – o 25%;
b) zastosowano stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wod-

ne – o 50%;
c) zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające uru-

chamiane za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.
Określone w punktach a, b i c powiększenia podlegają su-

mowaniu.
Dojście ewakuacyjne, to odcinek drogi ewakuacyjnej po-

konywany w czasie ewakuacji od wyjścia z pomieszczenia lub
zespołu pomieszczeń do wyjścia:

a) do innej strefy pożarowej bądź do obudowanej klatki
schodowej, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zady-
mieniu lub służące do usuwania dymu, zamykanej drzwiami
o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (w budynkach
średniowysokich EI 30 S);

b) do wyjścia na zewnątrz budynku, jeżeli nie występuje
przypadek opisany w punkcie a).

Długość dopuszczalnych dojść ewakuacyjnych uzależnio-
na jest od liczby możliwych dojść ewakuacyjnych (kierunków
ewakuacji) oraz rodzaju strefy pożarowej (tabela).

Długość dojścia ewakuacyjnego może być powiększona,
jeżeli zastosowano:

– stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne – o 50%;
– samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za po-

mocą systemu wykrywania dymu – o 50%.
Przy jednoczesnym zastosowaniu tych urządzeń długość

dojścia może być powiększona o 100%.
Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co naj-

mniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m,
przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być

większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej
o długości 10 m. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na dro-
gę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu,
zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie
stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczyn-
nie je zamykające.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych, zgodnie
z rozporządzeniem [2], powinna mieć klasę odporności ognio-
wej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak
niż EI 15.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach
biurowych powinna mieć klasę odporności ogniowej nie niż-
szą niż:

● EI 60 – w budynkach wysokościowych (klasa odporno-
ści pożarowej A);

● EI 30 – w budynkach o klasie odporności pożarowej B;
● EI 15 – w budynkach o klasie odporności pożarowej C, D i E.
Ściany wewnętrzne. Zgodnie z [2] ścianek działowych od-

dzielających pomieszczenia, dla których określa się łącznie
długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania
klasy odporności ogniowej. Oznacza to, że krajowe przepisy
dopuszczają przejście przez nie więcej niż 3 pomieszczenia,
bez dodatkowych wymagań budowlanych i niezależnie od za-
stosowanych w obiekcie instalacji przeciwpożarowych, ta-
kich jak: SSP, DSO, SSUG.

Akty prawne i przepisy
[1] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89,
poz. 414 z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
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Długość dojść ewakuacyjnych zgodnie z [2]

Rodzaj strefy pożarowej
Długość dojścia [m]

przy jednym
dojściu

przy co najmniej
dwóch dojściach1)

Z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem 10 40
PM o gęstości obciążenia ogniowego
Q > 500 MJ/m2 bez pomieszczenia
zagrożonego wybuchem

302) 60

PM o gęstości obciążenia ogniowego
Q ≤ 500 MJ/m2 bez pomieszczenia
zagrożonego wybuchem

602) 100

ZL I, II i V 10 40
ZL III 302) 60
ZL IV 602) 100

1) w przypadku dojścia najkrótszego, przy czym dla drugiego dojścia dopuszcza się
długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani
krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości
nie większej niż 2 m
2) w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
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