
Scenariusz rozwoju zdarzeń                                      Białystok, dnia 17.04.2014r.                                
Budynek nr 3 i 4 BCO w Białymstoku. 

      

 

 

Opracowanie: PROMETEUSZ  Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpożarowej,  SOCHONIE 49/5; Tel. 600 307 007 

Autor: mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk Rzeczoznawca  ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nr upr.342/97 KGPSP Warszawa 

 

 

SCENARIUSZ 
 

 

 

 

 

Rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wraz z 

matrycą sterowań dla budynku nr 3 i 4 

Białostockim Centrum Onkologii im. M. 

Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca: 
 

Białostockie Centrum Onkologii 
Ul. Warszawska  
15 – 950 Białystok 
 
 

 

 

 

Autor: 
mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk 
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
uprawnienia KG PSP Nr 432/97 
 

 

 

 

Data wykonania: 17 kwietnia 2014 r. 



Scenariusz rozwoju zdarzeń                                                  strona 2  
Budynek nr 3 i 4 BCO w Białymstoku.                                        ·                                                         stron          22 

 

 

Opracowanie: PROMETEUSZ  Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpożarowej,  SOCHONIE 49/5; Tel. 600 307 007 

Autor: mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk Rzeczoznawca  ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nr upr.3427/97 KGPSP Warszawa 

 

 

  

Spis treści: 

1. Wstęp ……………………………………………………………………………. 3 

2. Warunki ochrony przeciwpożarowej.………………………………………. 7 

 2.1. Główne parametry budynku, konstrukcja……………………………… 7 

 2.2. Kwalifikacja pożarowa obiektu………………………………………….. 8 

 2.3. Strefy pożarowe. Oddzielenia przeciwpożarowe …………………….. 8 

 2.4. Warunki ewakuacji……………………………………………………….. 9 

 2.5. Wystrój wnętrz …………………………………………………………… 9 

 2.6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne…………………………………... 9 

 2.7. Instalacje…………………………………………………………………... 10 

 2.8. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych i drogi 

pożarowe…………………………………………………………………… 

11 

 2.9. Wyposażenie w gaśnice …………………………………………………. 12 

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w budynku……………………... 12 

 3.1. Punkt alarmowo – dyspozycyjny ………………………………………... 12 

 3.2. Założenia do scenariusza pożarowego ………………………………… 12 

 3.3. Sterowanie urządzeń przeciwpożarowych – zasady sterowania …… 16 

 3.4. Połączenie systemu sygnalizacji pożaru ze sterowanymi 

urządzeniami ……………………………………………………………… 

17 

4. Scenariusz pożarowy…………………………………………………………... 17 

5. Współzależność działania urządzeń przeciwpożarowych ………………. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scenariusz rozwoju zdarzeń                                                  strona 3  
Budynek nr 3 i 4 BCO w Białymstoku.                                        ·                                                         stron          22 

 

 

Opracowanie: PROMETEUSZ  Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpożarowej,  SOCHONIE 49/5; Tel. 600 307 007 

Autor: mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk Rzeczoznawca  ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nr upr.3427/97 KGPSP Warszawa 

 

1. WSTĘP. 

Przedmiotem opracowania jest scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 

dla budynku nr 3 i 4 ( wg projektu zagospodarowania terenu) jest częścią 

zadania projektowego ( etap I) pt. Adaptacja budynków szpitalnych na 

potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii ( BCO) w Białymstoku przy ul. 

Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15. 

Obiekty szpitalne zostały komunikacyjnie połączone ( w tym przedmiotowe 

budynki nr 3 i 4) z sąsiednim budynkiem nr 5 i stanowią niezbędny element 

funkcjonalny zapewniający kompleksowe działanie BCO.  

Budynek nr 3 – budynek przyspieszacza z pomieszczeniem dla akceleratora, 

pomieszczeniem dla pracowni symulatora i pomieszczeniami pomocniczymi:  

Piwnica 

• pomieszczenie UPS 

• sala narad, 

• pomieszczenie wentylatorni, 

• pomieszczenie węzła cieplnego. 

Parter 

• pracownia Elektra 4, 

• gabinety lekarskie, 

• pomieszczenie HDR. 

 
 Budynek nr 4 – budynek terapii kobaltowej z częścią terapeutyczną, 

pomieszczeniami medycyny nuklearnej i pomieszczeniami pomocniczymi: 

Piwnica 

• pomieszczenie wentylatorni,  

• magazyn stałych odpadów izotopowych, 

pomieszczenie techniczne. 

Parter 

• pracownie terapii kobaltowej, 

• pomieszczenia z pracownią izotopową klasy II, 

• hol, poczekalnie i pomieszczenia pomocnicze.       
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 Meble stanowiące wyposażenie korytarzy i poczekalni powinny być trudno 

zapalne, a produkty rozkładu termicznego zastosowanych materiałów nie mogą 

być silnie dymiące lub toksyczne. 

 
Charakterystyczne parametry techniczne – budynku nr 3: 

- Powierzchnia użytkowa – 827,0 m2, 

- Wysokość budynku – 6,90 m, 

- Ilość kondygnacji nadziemnych – 1, 

- Ilość kondygnacji podziemnych – 1, 

- Kubatura – 4800,0 m3. 

 
Charakterystyczne parametry techniczne – budynek nr 4: 

- Powierzchnia użytkowa – 430,0 m2,   

- Wysokość budynku – 6,80 m, 

- Ilość kondygnacji nadziemnych – 1, 

- Ilość kondygnacji podziemnych – 1, 

- Kubatura – 3460,0 m3. 

 

Celem opracowania scenariusza jest określenie zasad współpracy systemu 

sygnalizacji pożaru z urządzeniami przeciwpożarowymi oraz innymi urządzeniami 

znajdującymi się w budynkach, mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków musi zawierać 

odpowiednie algorytmy współdziałania systemów technicznych, ściśle uzależnionych 

od możliwych scenariuszy pożarowych, które mogą wystąpić w budynkach. Właściwa 

reakcja systemów technicznych na pożar w budynkach umożliwi uzyskanie 

optymalnego poziomu bezpieczeństwa osób w nim przebywających oraz mienia. 

Algorytmy te stanowią wytyczne do oprogramowania centrali systemu 

sygnalizacji pożarowej oraz automatyki pożarowej w zakresie sterowania na 

wypadek powstania pożaru w budynkach nr 3 i 4. 

Podstawowym zadaniem scenariusza pożarowego jest ustalenie sposobu 

sterowania urządzeniami technicznymi w budynkach po wykryciu pożaru przez 

system sygnalizacji pożarowej bądź po zauważeniu pożaru przez osoby w nim 

przebywające. Zastosowane rozwiązania powinny przede wszystkim zapewnić 
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bezpieczeństwo ludzi, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego ograniczenia 

strat materialnych. 

Cele scenariusza powinny być realizowane poprzez: 

- transmisję sygnału alarmu pożarowego II stopnia do systemu monitoringu 

Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Białymstoku, 

      - przygotowanie obiektu do ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy, 

      - uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych, 

      - wyłączenie wentylatorów wentylacji mechanicznej bytowej, 

      - wyłączenie klimatyzatorów, 

 

  Scenariusz pozwala określić możliwości: 

- wczesnego rozpoznania i wykrycia źródła pożaru lub innego zdarzenia 

noszącego znamiona pożaru przez system sygnalizacji pożaru (SSP) lub 

ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), 

- odcięcia strefy objętej pożarem – użytkownicy przyległych stref możliwie długo 

powinni być alarmowani, a ich ewentualna ewakuacja powinna zostać 

rozpoczęta dopiero po podjęciu decyzji przez zarządzającego budynkami lub 

przez Kierującego Działaniem Ratowniczym z jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, 

- zaalarmowania straży pożarnej, w przypadku, gdy służby ochrony budynków 

stwierdzą niemożliwość opanowania pożaru we własnym zakresie, 

- bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w strefie objętej pożarem do 

przestrzeni zabezpieczonej przed pożarem i jego skutkami w taki sposób, aby 

osoby ewakuowane nie były narażone na działanie dymu i gorących gazów 

pożarowych, jak również, aby produkty spalania nie wydostały się poza strefę 

objętą pożarem, 

- bezpiecznej ewakuacji ludzi z pozostałych stref, nieobjętych pożarem, 

- zabezpieczenia mienia i samych budynków. 

 

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru został opracowany dla 

budynków nr 3 i 4 oraz zawiera procedury oraz usystematyzowaną kolejność 
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działań – sekwencji pracy urządzeń przeciwpożarowych w razie powstania 

pożaru. 

 

Opracowanie oparto na następujących materiałach źródłowych: 

- Projekt budowlany modernizacji pomieszczeń Medycyny Nuklearnej, 

przystosowanie ich do nowego wyposażenia technicznego i technologicznego 

oraz dostosowanie pomieszczeń dla nowego aparatu gammakamery SYMBIA 

T w obiekcie – 2006 rok, opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa 

MSW Spółka z o.o. w Warszawie. 

 - Projekt budowlany wielobranżowy przebudowy pomieszczenia dla akceleratora 

liniowego ELEKTRA w pawilonie terapii kobaltowej w Białostockim Centrum 

Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku przy ul. 

Ogrodowej 12, październik 2009 r, opracowany przez Biuro Projektów 

Budownictwa MSW Spółka z o.o. w Warszawie. 

- Projekt techniczny remontu i adaptacji pomieszczeń istniejących pod instalację 

Mikroselektronu HDR, październik 2000 r, opracowany przez „ ANDI” 

Projektowanie i Usługi Budowlano – Instalacyjne s.c. w Białymstoku. 

- Projekt budowlany przebudowy zespołu pomieszczeń symulatora w budynku 

przyspieszacza Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w 

Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12, sierpień 2008 r, opracowany przez Atelier 

ZETTA w Białymstoku ul. Suraska 2/11. 

- Projekt budowlany wielobranżowy przebudowy pomieszczeń dla potrzeb 

instalacji akceleratora ELEKTRA w pawilonie radioterapii – budynek 

przyspieszacza, maj 2011 r, opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa 

MSW Spółka z o.o. w Warszawie. 

- Oględziny i lustracja przedmiotowych budynków. 

 

Opracowując scenariusz zdarzeń rozwoju pożaru wraz z matrycą 

sterowań opierano się na następujących przepisach i normach prawnych: 

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2009r. Nr 178, poz. 1380 wraz z późniejszymi zmianami), 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

6) PKN-CEN/TS-54-14:2006„ Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. 

7) „Algorytm sterowania automatyką pożarową a scenariusz rozwoju zdarzeń w 

czasie pożaru” artykuł autora: Norbert Bartkowiak z numeru 02/2005 z 

czasopisma „Ochrona przeciwpożarowa”. 

8) „Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w praktyce projektowo-

wykonawczej” artykuł autorów: Norbert Bartkowiak, Adam Biczycki, Zdzisław 

Kiedo z numeru 3/2006 z czasopisma „Ochrona przeciwpożarowa”. 

9) Wiedza Techniczna. 

  

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

2.1. Główne parametry budynku.  

   Budynki nr 3 i 4 stanowią jedną strefę pożarową i są połączone z 

istniejącym budynkiem nr 5 na poziomie parteru. Obiekt nie został oddzielony 

pożarowo od budynku nr 5. 

    Pozostałe budynki sąsiednie znajdują się w odległości ponad 8m. 

Budynki wykonano w B klasie odporności pożarowej a elementy 

budynków odpowiednio: 

• Główna konstrukcja nośna - R120, 

• Stropy – REI 60,  
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• Ściany zewnętrzne - EI 60,  

• Ściany wewnętrzne - EI 30, 

• Konstrukcja dachu - R30, 

• Przekrycie dachu RE30. 

 

Wszystkie zastosowane materiały na elementy konstrukcyjne i budowlane będą 

posiadać deklarację zgodności lub deklarację wartości użytkowych ( aprobatę 

techniczną ITB). 

 

2.2. Kwalifikacja pożarowa. 

    Budynki nr 3 i 4 kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. W związku 

z powyższym muszą być wydzielone ścianami i stropami o odporności ogniowej 

klasy REI 120 z zamknięciami klasy EI 60. Ze względu na wysokość ( budynek nr 3 – 

6,90 m, budynek nr 4 – 6,80 m) oba budynki kwalifikujemy, jako niskie ( N). 

2.3. Strefy pożarowe. Oddzielenia przeciwpożarowe. 

            W budynku niskim zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej wynosi 5000 m2 – podział na strefy pożarowe nie jest 

wymagany dla przedmiotowych budynków nr 3 i 4 ze względu na łączną 

powierzchnię wewnętrzną wynoszącą 1257,0 m2. 

Budynki nr 3 i 4 stanowią jedną strefę pożarowo – STP 1 - ( z wydzielonymi 

kondygnacjami piwnicznymi). 

W budynku nr 3 wydzielono pożarowo kondygnację piwniczną ścianami oddzielenia 

przeciwpożarowego i drzwiami EI 30 na poziomie parteru oraz pa poziomie piwnicy.  

W budynku nr 4 wydzielono pożarowo kondygnację piwniczną ścianami oddzielenia 

przeciwpożarowego i drzwiami EI 30 na poziomie parteru.  

 

2.4. Warunki ewakuacji. 

 Dla budynków nr 3 i 4 zaprojektowano i wykonano trzy wyjścia ewakuacyjne. 

Jedno wspólne w kierunku ul. Ogrodowej oraz po jednym dla każdego budynku 

wychodzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu od strony klatek schodowych z 

piwnicy.  
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Droga komunikacyjna do budynku nr 5 nie posiada wydzieleni pożarowych i nie 

może stanowić drogi ewakuacyjnej z budynków nr 3 i 4.    

 

2.5. Wystrój wnętrz.  

Materiałami palnymi w obiekcie będą typowe, stałe materiały stanowiące 

wyposażenie i wystrój pomieszczeń – ( papier, tkaniny, drewno, tworzywa sztuczne 

w tym pianka poliuretanowa, materiały drewnopochodne, urządzenia laboratoryjno-

pomiarowe z armaturą medyczną, urządzenia medyczne itp.).  

Do wystroju wnętrz nie będą używane materiały łatwo zapalne i których 

produkty spalania nie będą toksyczne i wydzielające duże ilości dymu. 

 

2.6. Oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne). 

 Dla potrzeb ewakuacji wyposażono obiekt na drogach ewakuacyjnych w 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i działa ono przez co najmniej jedną godzinę od 

zaniku oświetlenia podstawowego. Poziom natężenia powinien wynosić na drogach 

komunikacyjnych 1 lx i 5 lx w miejscach ze sprzętem pożarowym i pierwsza pomocą 

medyczną. W obiekcie również zastosowano podświetlone znaki kierunkowe 

ewakuacyjne. Zaprojektowano oświetlenie bezpieczeństwa, które zasilane jest z 

zasilacza awaryjnego UPS i rezerwowanego agregatem prądotwórczym (UPS 

zapewnia napięcie do momentu wystartowania agregatu prądotwórczego). 

 

2.7. Instalacje.  

Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje: 

• Elektroenergetyczną. 

Budynki nr 3 i 4 zasilane są z sieci elektroenergetycznej (dwa niezależne 

zasilania liniami kablowymi SN), rezerwowo z samostartującego agregatu 

prądotwórczego i awaryjnie z zasilaczy UPS pracujących w systemie on-line.  

 

• Odgromową. 

Budynki nr 3 i 4 wyposażono w instalacje odgromową poprzez zwody poziome 

niskie i pionowe na dachu, przewody odprowadzające i uziomy mieszane. Do 

uziomów zostanie przyłączony system połączeń wyrównawczych. 
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• Hydranty wewnętrzne. 

Budynek nr 3 jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z 

hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym („hydrant 25”). 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna 

wynosić 1,0 dm3/s, a ciśnienie na zaworze hydrantu (0,2 Mpa) powinno zapewnić 

w/w wydajność. 

Zasilanie hydrantów poprzez trzypompowy zestaw hydroforowy ZH-CR/MW 3,2-

4/5,5kW instalacją wewnętrzną DN 100, zlokalizowany w budynku nr 11 zasilany 

z dwóch zbiorników p.poż. o poj. 315m2 zlokalizowany przy budynku nr. 11. 

Zbiorniki p.pożarowe posiadają również dwie nasady na DN100 do poboru wody 

przez straż pożarną. Zestaw hydroforowy nie jest skomunikowany z centralą ssp. 

Istnieje również możliwość po przełączeniu w pom. hydroforowni zasilania 

instalacji wewnętrznej wodnej bezpośrednio z sieci miejskiej DN100. Zasilanie 

zbiorników p.pożarowych z instalacji wodociągowej miejskiej DN100. 

 

• Wentylacji ogólnej i klimatyzacji. 

Budynki nr 3 i 4 wyposażono: 

- w układ wentylacji grawitacyjnej, 

- w układ wentylacji mechanicznej, 

- w układ klimatyzacji. 

Piwnice w budynkach stanowią wydzielone strefy pożarowe, w związku z tym 

są oddzielenia pożarowe w postaci klap przeciwpożarowych o odporności dwie 

godziny na przejściach kanałów z piwnicy na parter budynków. 

Na dachu budynków zainstalowano: wentylatory wyciągowe, centrala 

wentylacyjne i agregaty chłodnicze. 

• Systemu Sygnalizacji Pożaru.  

W obiekcie zastosowano System Sygnalizacji Pożaru produkcji POLON-ALFA 

serii 4000 typu POLON 4900. Centrala systemu zainstalowana będzie w 

pomieszczeniu monitoringu na parterze budynku nr 12 z całodobową obsługą. 

System alarmowania pożarowego w pełni adresowalny podłączony do 

monitoringu Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Białymstoku. 
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System Sygnalizacji Pożarowej jest wyposażony w ręczne ostrzegacze pożaru na 

ciągach komunikacyjnych, czujki dymu w korytarzach i pomieszczeniach, klapy 

odcinające w systemie wentylacji bytowej i transmisją alarmu pożarowego do KM 

PSP w Białymstoku. 

 

• Instalacje gazów technicznych - medycznych.  

Budynki posiadają zainstalowane instalacje: tlenową, ciepła technologicznego, 

pary do nawilżania powietrza wentylacyjnego, wody lodowej i sprężonego powietrza.  

Przejścia instalacji przez ściany i stropy dla pomieszczeń zamkniętych wymaganych, 

jako wydzielonych pożarowo i oddzieleń przeciwpożarowych muszą być wykonane w 

klasie tych elementów. 

 

• Instalacje sanitarne ( grzewcze, kanalizacji sanitarnej i deszczowej). 

Budynki nr 3 i 4 są wyposażone w kanalizację deszczową, kanalizacją 

sanitarną i instalację centralnego ogrzewania, wodę zimną i ciepłą. 

 

2.8. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych i drogi pożarowe. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Z hydrantów zewnętrznych 80 mm na sieci rozgałęźniowej, co najmniej DN 

125 lub średnicowej (obwodowej) DN 100 zlokalizowanych na ul. Ogrodowej i na 

terenie BCO. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru wynosi 20 dm3/s. 

 

Drogi pożarowe. 

Do obiektu zapewniono drogi pożarowe wzdłuż dłuższego boku obiektu, przy 

czym bliższe krawędzie dróg znajdują się w odległości 5 – 15m, a pomiędzy tą drogą 

i ścianą obiektu nie projektuje się stałych elementów architektury ani nasadzeń 

powyżej 3 m. 

Droga pożarowa powinna posiadać utwardzoną nawierzchnię, umożliwiającą dojazd 

o każdej porze roku pojazdów straży pożarnej. 

Drogi pożarowe umożliwiają powrót wozu bez konieczności cofania. 
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Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić, co 

najmniej 11m. 

Minimalna szerokość drogi pożarowej stanowi 5 m, dopuszczalny nacisk na oś min. 

100KN, nachylenie podłużne max. 5%. 

 
2.9. Wyposażenie w gaśnice. 

 
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6kg 

środka gaśniczego) w ilości wg poniższej zasady: 

• jedna jednostka środka gaśniczego 2kg zewnętrznego w gaśnicach 

powinna przypadać na każde 100m² powierzchni, 

• w miejscach występowania urządzeń technicznych (komputery, odbiorniki 

energii elektrycznej, silniki) – gaśnice śniegowe (C02) 5kg, 

• maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może 

przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30m. 

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego 

rozmieszczenie powinno być ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO, która wymagana jest dla przedmiotowego obiektu. 

 

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w budynku. 

3.1. Punk Alarmowo – Dyspozycyjny. 

  Punkt alarmowo-dyspozycyjny na wszystkie obiekty BCO przewidziany 

jest w pomieszczeniu Centrum monitoringu na parterze w budynku nr 12 z 

obsługa całodobową. Pracownicy pełniący dyżur będą w systemie zmianowym, będą 

odpowiednio przeszkoleni przez firmy wyposażające obiekty w systemy pożarowe, 

włamaniowe i kontroli dostępu. 

 

3.2. Założenia do scenariusza pożarowego. 

System sygnalizacji pożarowej obejmuje swoim zasięgiem detekcyjnym 

wszystkie obszary ochrony budynku, ponieważ tylko takie rozwiązanie pozwala 

na dokładne pokrycie się punktów rzeczywistego i praktycznego, 

sygnalizowanego przez centralę początku pożaru. Nieprawidłowo 

zaprojektowany i wykonany oraz źle konserwowany system sygnalizacji 
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pożarowej nie spełni swojej roli, a jego nieprawidłowe działanie może 

spowodować trudne do przewidzenia następstwa. 

Po wykryciu i zweryfikowaniu kryterium pożarowego, scenariusz pożarowy 

powinien zakładać bezzwłoczne rozesłanie sygnałów wyzwalających 

do autonomicznych sterowników instalacji systemów przeciwpożarowych. Będą 

one realizowały funkcje i założenia scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie 

pożaru, na podstawie opracowanej matrycy sterowań.  

Najważniejsze funkcje, które powinny wykonać systemy zabezpieczeń  

i urządzeń przeciwpożarowych po otrzymaniu sygnałów sterowniczych to: 

Ograniczenie przestrzeni objętych pożarem. 

1. Powiadomienie osób przebywających w obiekcie – w strefie pożarowej, 

o pożarze celem ich ewakuacji. 

2. Uruchomienie środków umożliwiających ewakuację i ograniczających skutki 

działania pożaru. 

3. Uruchomienie środków i urządzeń pozwalających zwalczać pożar przez ekipy 

ratowniczo-gaśnicze. 

W wyniku dokonanej analizy zdarzeń pożarowych przyjęto, że najbardziej 

prawdopodobną przyczyną powstania pożaru w obiekcie może być: 

1. Zaprószenie ognia przez pracowników, pacjentów lub przez inne osoby 

przebywające w budynku. 

2. Zwarcie instalacji elektrycznej – szczególnie w pomieszczeniach technicznych  

w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych. 

3. Stosowanie prowizorycznych (przenośnych) urządzeń grzewczych.  

4. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z użyciem 

ognia otwartego podczas remontów, np. spawanie. 

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru opracowano w oparciu 

o założenie, że ewentualny pożar powstaje w jednej strefie pożarowej. Przyjęto, 

jako wielce nieprawdopodobne, równoczesne powstanie pożaru w kilku 

odrębnych strefach pożarowych czy wydzielonych pożarowo pomieszczeniach. 

Definicja strefy pożarowej określa, że pożar w przyjętej wcześniej przestrzeni 

czasowej nie rozprzestrzeni się poza jej granice. 

W przypadku potwierdzonego alarmu pożarowego – system sygnalizacji 

pożaru automatycznie przekaże sygnał „POŻAR” do Stanowiska Kierowania 
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Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Do czasu 

przybycia na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej, akcją ratowniczo – 

gaśniczą kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora BCO w Białymstoku – 

zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

Priorytetem staje się zapewnienie bezpiecznej ewakuacji wszystkich osób 

przebywających w budynkach Nr 3 i 4 oraz podjęcie działań gaśniczych przy 

użyciu urządzeń przeciwpożarowych dostępnych w budynku adekwatnie do 

rodzaju pożaru (hydranty wewnętrzne oraz gaśnice proszkowe i śniegowe). 

Po przybyciu na miejsce pożaru służb ratowniczych, należy poinformować 

Kierującego Działaniem Ratowniczym o sytuacji, o ilości osób ewakuowanych 

oraz o dotychczas podjętych działaniach.  

W przypadku alarmu fałszywego należy skasować alarm w centrali 

sygnalizacji pożaru, podjąć działania zmierzające do ustalenia przyczyny alarmu 

oraz podjąć działania zapobiegawcze stosownie do stwierdzonej przyczyny 

zaistnienia fałszywego alarmu pożarowego. 

Scenariusz zakłada dwustopniowe działanie systemu sygnalizacji pożaru. 

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu zakłada, że alarm 

pożarowy zostanie wywołany przez: 

− czujkę pożarową – alarm pierwszego stopnia powodujący obowiązek udania 

się pracownika mającego ocenić w określonym czasie T2 sytuację w miejscu, 

w którym zadziałała czujka; w przypadku, gdy czas ten zostanie przekroczony 

lub stwierdzono pożar i naciśnięto ręczny ostrzegacz pożarowy – następuje 

automatyczne zadziałanie alarmu drugiego stopnia, 

− wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) – alarm pierwszego 

stopnia wraz z przesłaniem sygnału „POŻAR” do Stanowiska Kierowania 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – alarm z 

przycisku ROP nie powinien powodować realizacji algorytmów systemu na 

poziomie II stopnia z powodu braku pewności, że dany przycisk ROP został 

rzeczywiście uruchomiony w strefie zagrożenia. 

Ze względu na możliwość wywołania alarmów pożarowych w różnych 

miejscach przez nieodpowiedzialne użycie ROP należy przyjąć, że instalacje 

uruchamiane strefowo będą załączane wyłącznie przez zweryfikowany 

programowo sygnał z czujek pożarowych. 
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− zadziałanie dwóch czujek pożarowych w koincydencji – alarm drugiego 

stopnia, 

− zadziałanie jednej czujki i wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego – 

alarm drugiego stopnia.  

Alarm pierwszego stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez 

pojedynczą czujkę lub niepotwierdzony sygnał z jednego ręcznego ostrzegacza 

pożarowego (ROP) – przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników ochrony 

(dozoru), sygnalizowany jest wewnętrznym sygnałem akustycznym w centrali 

sygnalizacji pożaru (CSP). Alarm pierwszego stopnia powinien być odebrany i 

potwierdzony w CSP przez jej obsługę w czasie T1<30 sekund. Niepotwierdzony 

alarm pierwszego stopnia przechodzi automatycznie w alarm drugiego stopnia. 

Po potwierdzeniu odebrania alarmu pierwszego stopnia, wyznaczeni pracownicy 

zobowiązani są dokonać rozpoznania zagrożenia w czasie T2<270 sekund. W 

przypadku nie wykrycia zagrożenia alarm może być skasowany na panelu 

obsługi centralki przed upływem czasu T2. 

Po upływie czasu T2 alarm pierwszego stopnia przechodzi automatycznie 

w alarm II stopnia (pożarowy), podczas którego system sygnalizacji pożaru 

wykona wszystkie zaprogramowane funkcje wykonawcze.  

Uruchomienie alarmu pożarowego drugiego stopnia w centrali sygnalizacji 

pożarowej spowoduje zadziałanie systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu 

polegające na wysterowaniu: 

1. Nadrzędna centrala systemu sygnalizacji pożaru powoduje poprzez 

urządzenia transmisji alarmów UTA wysłanie sygnału „POŻAR” 

do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Białymstoku, 

2. Emitowane są sygnały optyczno – akustyczne w całej strefie: budynki nr 3 i 

4, 

3. Wyłączenie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obsługujących 

zagrożoną strefę – w budynkach nr 3 i 4, 

4. Zamknięcie klap ppoż. odcinających na kanałach wentylacyjnych w strefie. 

Zakłada się, że w początkowej fazie pożaru akcję ratowniczo-gaśniczą 

będą prowadzili odpowiednio przeszkoleni pracownicy (zgodnie z opracowaną i 

wdrożoną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków BCO). Podczas 
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ewakuacji obiektu cały czas powinny działać podświetlane znaki wskazujące 

kierunek ewakuacji, a w przypadku zaniku napięcia również oświetlenie 

ewakuacyjne. 

Ewentualna akcja gaśnicza może być prowadzona przy pomocy gaśnic 

rozmieszczonych w obiekcie lub hydrantów wewnętrznych zapewniających 

zasięg do wszystkich miejsc na chronionym obszarze. Skuteczne działania 

gaśnicze przy pomocy wody lub środków gaśniczych opartych na wodzie mogą 

być prowadzone jedynie wtedy, gdy zostanie odcięty dopływ prądu w części 

objętej pożarem. 

 

       3.3.Sterowanie urządzeń przeciwpożarowych – zasady sterowania.    

 Przyjęto następujące zasady sterowania i kontroli urządzeń związanych  

z ochroną przeciwpożarową budynku: 

1. Sterowanie z centralki systemu sygnalizacji pożaru w całości automatyczne, 

lecz z możliwością przeprowadzenia testów przez ręczną symulację 

zagrożenia pożarowego w poszczególnych strefach pożarowych. Wymaga się, 

aby sterowane napędem elektrycznym klapy przeciwpożarowe były testowane 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

2. Włączanie urządzeń objętych sterowaniem tak, aby w konsekwencji 

poważnych uszkodzeń sieci przewodów, zasilaczy itp. urządzenia 

przeciwpożarowe osiągały stan bezpieczny pożarowo, np.: klapy pożarowe w 

układach wentylacji – w pozycji zamkniętej. 

3. Zastosowanie modułów „wejście/wyjście nadzorowane” instalowanych na 

pętlach dozorowych; rozwiązanie takie ułatwia kontrolę monitoringu w tym 

wykrycie: zwarcia, przerw i doziemienia całej sieci przewodów związanych 

z instalacją systemu sygnalizacji pożaru. 

4. Sterowanie i monitoring klapami przeciwpożarowymi w układach wentylacji 

bytowej wykonane z wykorzystaniem odpowiednich modułów wejście/wyjście 

włączanych w pętlę dozorową; poprzez zastosowanie sterowania klapami 

przeciwpożarowymi działających na zasadzie przerwy prądowej, w przypadku 

zaniku napięcia klapy zamykają się.  
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3.4.Połączenie systemu sygnalizacji pożaru ze sterowanymi urządzeniami.   

      Wszystkie urządzenia przeznaczone do współpracy z systemem 

sygnalizacji pożaru powinny być wyposażone w układy pośredniczące (interfejsy) 

spełniające poniższe wymagania: 

1. Dopasowanie do parametrów elektrycznych systemu sygnalizacji pożaru. 

2. Nie powodowanie nadmiernych obciążeń układów elektrycznych wejść/wyjść 

systemów sygnalizacji pożaru tzn. wyposażone w odpowiednie zasilacze, 

podtrzymanie bateryjne.  

3. Dla szaf wentylacyjnych podłączenie powinno być wykonane w formie 

zestawów przekaźnikowych współpracujących z centralką sygnalizacji pożaru 

w układzie przełączanych styków bez napięciowych dla każdego wentylatora. 

4. Powinny być czytelnie oznaczone i zawierać elementy dla zasymulowania 

działania pożarowego (dotyczy szczególnie szaf wentylacyjnych). 

 

      4.  Scenariusz Pożarowy 

      Informacje ogólne 

1.  Wzbudzenie jednej czujki włączonej do systemu sygnalizacji pożaru powoduje 

włączenie alarmu pożarowego pierwszego stopnia (nie skutkuje żadnym 

innym działaniem systemu). Po zaprogramowanym czasie T1 < 30 s, kiedy 

pracownik ochrony nie odwoła tego alarmu (nie zatwierdzi), włączy się alarm 

drugiego stopnia ze wszystkimi skutkami działania systemu. 

2. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) 

w budynku, powoduje włączenie alarmu pożarowego pierwszego stopnia. 

Ze względu na prawdopodobny brak jednoznaczności między miejscem 

powstania pożaru, a lokalizacją uruchomionego ręcznego ostrzegacza 

pożarowego – żadne systemy zabezpieczające nie są uruchamiane – jedynie 

sygnał alarmu pożarowego jest transmitowany do Stanowiska Kierowania 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. 

Pracownik Ochrony (dozoru) udaje się na rozpoznanie sytuacji. 

3. Wzbudzenie jednej czujki włączonej do systemu sygnalizacji pożaru 

w koincydencji z przyciskiem ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), powoduje 

włączenie drugiego stopnia alarmu pożarowego. 
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4. Ręczny ostrzegacz pożaru zainstalowany w głównym pomieszczeniu ochrony 

w pomieszczeniu Centrum monitoringu na parterze w budynku nr 12 z obsługą 

całodobową służy tylko do przekazania informacji o pożarze do Stanowiska 

Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Białymstoku. 

5. Ewakuacja z obiektu odbywa się poprzez trzy wyjścia ewakuacyjne na 

zewnątrz budynku. Ewakuację chorych (pacjentów) na noszach lub łóżkach 

należy uregulować w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

6. W obiekcie przyjęto dwustopniową organizację alarmowania. Czas określany 

symbolem T1 w przypadku braku reakcji personelu obsługującego centralę 

sygnalizacji pożarowej – jest to czas zwłoki mierzony od momentu wywołania 

alarmu I stopnia do automatycznego wywołania alarmu II stopnia, przyjęto 

wstępnie T1<30s. Czas określany symbolem T2 – od momentu wywołania 

alarmu I stopnia, którego odbiór potwierdzony został przez personel 

obsługujący centralę sygnalizacji pożarowej, do automatycznego wywołania 

alarmu II stopnia – przyjęto wstępnie na 270 sekund. Potwierdzenie przez 

personel obsługujący centralę sygnalizacji pożarowej odbioru alarmu I stopnia 

– rozpoczyna czas rozpoznania (T2-T1).  

Uwaga: 

Organizacja pracy służb odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową 

obiektu oraz ich wyposażenie w środki łączności powinna zapewnić możliwość 

dokonania rozpoznania sytuacji i ewentualnego skasowania stanu 

alarmowego centrali sygnalizacji pożaru w wyznaczonym czasie T1+T2 

(maksymalnie 270 sekund).  

 

Informacje szczegółowe: 

I stopień alarmu pożarowego będzie realizowany, gdy nastąpiło wykrycie pożaru 

przez system sygnalizacji pożaru: 

•  Sygnał z jednej czujki pożarowej, 

• Wciśnięto jeden ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) – niepotwierdzony 

sygnał. 

I stopień alarmu pożarowego wg wstępnych założeń spowoduje: 

• uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej w centrali sygnalizacji pożaru; 
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• wejście centrali sygnalizacji pożaru (CSP) w tryb aktywacji tj. realizacji zadań. 

Alarm I stopnia trwa maksymalnie 30 sekund, następnie centrala CSP 

automatycznie włącza alarm II stopnia. Czas 30 sek. przeznaczony jest 

na zgłoszenie się operatora centrali (pracownika ochrony) – potwierdzenie 

przyjęcia alarmu; 

• przeprowadzenie w czasie nieprzekraczającym (T2-T1 < 270 sekund) 

rozpoznania, weryfikacji sygnału alarmu (czy alarm jest fałszywy czy 

prawdziwy) przez obsługę obiektu (pracownik ochrony lub pracownik portierni 

lub inna wyznaczona osoba) zgodnie z przyjętymi procedurami i wykonanie 

potwierdzenia lub anulowania sygnału alarmu pożarowego, 

• transmisję sygnału alarmowego „POŻAR” do Stanowiska Kierowania 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – jedynie 

w przypadku wciśnięcia jednego przycisku ROP – sygnał nie zweryfikowany, 

• automatyczne uruchomienie procedur alarmu II stopnia po przekroczeniu 

czasu przeznaczonego na przeprowadzenie rozpoznania sytuacji bez 

anulowania alarmu I stopnia. 

 II stopień alarmu pożarowego będzie realizowany, gdy: 

• centrala sygnalizacji pożaru (CSP) wygeneruje brak sygnału anulującego 

alarm pożarowy I stopnia – upłynął czas przeznaczony na zgłoszenie się 

operatora centrali – pracownika Ochrony (dozoru), T1<30 sekund; 

• wygenerowano sygnałem alarmowy (koincydencja) z drugiej czujki pożarowej; 

• nastąpiło zadziałanie, co najmniej jednej czujki pożarowej w koincydencji 

z ręcznym ostrzegaczem pożarowym (ROP); 

• wciśnięto jeden ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) – potwierdzony sygnał; 

• upłynął czas przeznaczony na przeprowadzenie rozpoznania o zagrożeniu  

(T2-T1 – maksymalnie 270 sekund) od zarejestrowania sygnału z jednej czujki 

pożarowej lub z ROP, i nie nastąpiło anulowanie tego alarmu (alarm I stopnia); 

• potwierdzono alarm pożarowy I stopnia. 

II stopień alarmu pożarowego wg wstępnych założeń spowoduje: 

• transmisję sygnału alarmowego „POŻAR” do Stanowiska Kierowania 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku; 



Scenariusz rozwoju zdarzeń                                                  strona 20  
Budynek nr 3 i 4 BCO w Białymstoku.                                        ·                                                         stron          22 

 

 

Opracowanie: PROMETEUSZ  Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpożarowej,  SOCHONIE 49/5; Tel. 600 307 007 

Autor: mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk Rzeczoznawca  ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Nr upr.3427/97 KGPSP Warszawa 

 

• bezzwłoczne zatrzymanie wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie – 

budynek w jednej strefie pożarowej; 

• zamknięcie wszystkich klap normalnie otwartych na kanałach wentylacji 

bytowej (zwłoka czasowa w stosunku do sygnału zamknięcia klap 

przeciwpożarowych odcinających może wynosić max. 60 sekund); 

• uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych w całej strefie 

pożarowej; 

 

Informacje dodatkowe: 

•  wyłącznie zasilania energetycznego budynku za pomocą przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu odbywa się wyłącznie ręcznie na polecenie dowódcy akcji 

ratowniczo-gaśniczej – do czasu przybycia jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, akcją ratowniczo – gaśniczą kieruje osoba wyznaczona 

przez Dyrektora BCO w Białymstoku – zgodnie z ustaleniami Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego; 

• wskutek zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu uruchamia się 

instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

• dalsze działania uzależnione będą od decyzji kierującego akcją ratowniczo-

gaśniczą – w momencie przybycia na miejsce pierwszych sił i środków 

podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Kierowanie 

Działaniem Ratowniczym przejmuje uprawniony strażak zgodnie z zapisami 

rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. Nr 46, poz. 239); 

• uruchomienie czujek systemu sygnalizacji pożaru w przestrzeni szachtów, 

pomieszczeń technicznych lub innych wydzielonych pomieszczeń z 

ogólnodostępnej przestrzeni poszczególnych kondygnacji powoduje 

uruchomienie procedury scenariusza pożarowego w sposób identyczny jak 

w całej strefie pożarowej, na której nastąpiło wykrycie pożaru. 

 

Mając na uwadze wprowadzone w obiekcie zmiany w przeciwpożarowym 

zabezpieczeniu obiektu w stosunku do wymagań i założeń projektu 

budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiotowy dokument 
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określający podstawowe zasady współpracy instalacji i urządzeń 

przeciwpożarowych powinien być zweryfikowany na podstawie opracowanej 

dokumentacji powykonawczej. 

 

 

5. Współzależność działania urządzeń przeciwpożarowych. 

 

Elementy sterowane z centrali 
sygnalizacji pożaru 

STP1 

Alarm 
I 
stopnia 

Alarm 
II 
stopnia 

1.  Transmisja alarmu pożarowego T-PO T-PSP 

2.  Sygnalizator optyczno - 
akustyczny 

WYŁ W 

3.  Instalacja wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji w 
strefie pożarowej 

W WYŁ 

4.  Klapy ppoż. odcinające – 
wentylacja 

O Z 

5.  Klapy oddymiające/wentylacja 
mechaniczna. 

Z 
O 

6.  Drzwi na drogach 
ewakuacyjnych objęte kontrolą 
dostępu 

Z O 

 

 

Objaśnienie skrótów 

Z Element systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w stanie: 
Zamknięty / Zablokowany 

O Element systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w stanie: 
Otwarty / Odblokowany 

W Element systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w stanie: 
Włączony 

WYŁ Element systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w stanie: 
Wyłączony 

ZPP Zjazd windy na poziom parteru; drzwi zablokowane w pozycji: otwarte 

T-PO Transmisja sygnału pożarowego do pomieszczenia ochrony 

T-PSP Transmisja sygnału pożarowego do Stanowiska Kierowania Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 

NW Nie występuje w strefie lub nie jest obsługiwany przez systemy 
sterowane systemem sygnalizacji pożaru 
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Załączniki: 

1.Matryca sterowań urządzeń przeciwpożarowych przez system sygnalizacji 

pożaru.   

2. Zarys budynków oraz wydzielenia klatek schodowych na podstawie opisów 

i wskazań zawartych w projekcie budowlanym.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


