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Panie i Panowie
Powiatowi Inspektoľzy
Nadzoru Budowlanego
w województwie opolskim
Pľzekazanic pcffcji do podmiotu właŚciwego
Na podstawie art. 6 ust' l ustawa z dnia I l lipca Ż0l4 r. o petycjach (Dz. U. z2018t'.,
poz. 870). przesyłaĺrr kazdemu z Państwa petycję z dnia 26 sieľpnia Ż019, w spľawie
podjęcia tn.in' przez organy nadzoľu budowlanego działan kontrolnych z ĺlwagi na
moŻliwośó naruszenia przez placőwki oświatowe pľzepisów ustawy z 7 lipca l994 ľoku _
Prawo budowlane ('t.: Dz.U. z Ż0l9 rol<u, poz. ll86) przy znlianie sposobu uŻytkowania
obiektow btlclowlanych na potrzeby twoľzenia nowych sal lekcyjnych, w tym naruszenie
bezpieczenstwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów publicznych, jakinli
są szkoły.

'W szczegőlności proszę

się z. treściąpetycji i podjęcie _ zgodnie
stosownycl'l działaŕ"lkontľolnyclr w stosunl<u do
zlokalizowanyclr na teľenie Państwa powiatu obiektów szkolnych, mając na uwadze przepis
aľt' 84 ust. l pl<t.l ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z którym do
zadan oľganów nadzoru budowlanego naleŻy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów
prawa budowlanego.
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Wojewodzkĺch lnspektoratow Nadzoru Budowlanego
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Zachodnio-Pomorskiego
Pomorskiego
Warm ĺńs ko-Mazu rskiego
Lubuskiego
Wielkopolskiego
ŁÓdzkiego
Lubelskiego
Dolnośląskiego
Opolskiego
Swĺętokrzyskiego
Małopolskiego
Podkarpackiego

W związku z reformą edukacji zafundowaną nam przez obecny rząd, pojawia się pewien problem ktÓrego, jak przypuszczam nikt na
razie nie zauwaŻył' Ten problem to przepisy PRAWA BUDOWLANEGO i z nim związanego' glównie tzw włRuĺ,lxow TECHNlcZNYcH
Jestem projektantem i ze zgrozą słucham jak to Samorządy są Zmuszane do lworzenia nowych sa|' lekcyjnych w używanych dotychczas
do innych celÓw pomieszczeniach' Wiem, lo był obowiązek Samorządów wyznaczonych przezRząd, ale za tym obowiązkiem musząpÓjŚÓ
pieniądze i to ogromne' Nie wskazuję tu konkretnych szkół, bo chcialbym aby nastąpiła kontrola WSZYSTKICH, jezeli to moŻliwe w caľej
Polsce' Kontrola nie musł być skomplikowana' Wszyscy wiemy, że w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu znajduje się, a
przynajmniej powinna, liczba użytkownikow obiektu, Wystarczy proste porównanie tej liczby zliczbąprzyjętych uczniÓw'
Chcę zwrócić Państwa uwagę, na kilka faklów, otiż;

Dlaczego? OdpowiedŹ jest prosta. Takie pomieszczenia oraz cały budynek, w tym wypadku szkoły, MUSl spełniai wszystkie podstawowe
normy bezpieczeństwa, w tym głiwnie pożarowego! Pominięcie procedury jest naruszeniem Prawa Budowlanego, czyli ,'samowolą
budowlaną' szczególnie w przypadku obiektow publicznych takich jak szkoła. Najważniejsze 1ednak jest zdrowie i życie naszych dzieci.
Naruszenie przepisÓw Prawa Budowlanego iaktów prawnych powiązanych stwarza ogromne zagrożenie d|a dzieci!!!
Pamiętajmy, drastycznie zwiększy się iloŚÓ uŻytkownikow budynku, a co za tym idzie, naleŻało by przeprowadziĆ szczegÓľową analizę
zachowania bezpieczeństwa uŻytkowania obiektu z powodów np'; szerokoŚci poziomych i pionowych drÓg ewakuacyjnych, szerokości
sposobu olwierania się drzwi ewakuacyjnych, podziału na bezpieczne, oddzie|one streíy pożarowe, już nie wspominając o warunkach
sanitarnych' Po analizie, jeze|i jest pozytywna, moŹna äPROJEKTOWAĆ zmiany a następnie uzyskai zgodę na uŹytkowanie i wdrożyc
nową aktualną lnstrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego!
Jestem projektantem i wiem że niespełnienie tych warunkÓw może stwarzaÓ realne zagrożenia' W tym wypadku do pominięcia procedur
ograny Samorządowe zostały zmuszone przezRząd RP i jego działania, poprzez nieodpowiedzialne decyzje oraz bľak íinansowania'
i

NALEZY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ SAN/OWOL| BUDOWLANEJ SPRAWDZ|Ć KAZDY oBlEKT SZKOLNY OELENł DOKONANlA
0CENY PRZESTRZEGANlA PRAWA MOGĄCA W REZULTAClE SKUTKOWAC ŚwtĺoolĺvĺrłSPROWADZENIEM POWSZECHNEGO
NlEBEZPlEcZEŃsrwR DLA NASZYCH DZIECl

BEzPlEczEŃsTWo NAszYcH DZlEcĺ JEST NAJWAŻNlEJszE
Składaŕn ninieiszym informację do właŚciwych organÓw;

-

Wojewódzki lnspektorat Nadzoru Budowlanego Kalowice,

z

!!!

sugestią powiadomienia

budowlanego w kraju
- Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
pożarnej kraju

o

sprawie pozostałych organÓw nadzoru

z sugestią powiadomienia o sprawie pozostałych jednostek straży

Podstawa prawna
PRAWO BUDOWLANE
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia

7

lipca 1994 r' Pĺawo budowlane, zmiany ujęto w Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.

Art. 5. 1, obiekt budowlany jako całośćoraz jego poszczegohe części, wraz ze związanyni z nim unądzenĺani budowlanyĺni nateży, biorąc pod uwagę
pnewĺdywany okres użýkowania, projektowac i budować (oczywiście dotyczy to rownież sýuac| ,,projekbwaćłemontować'') W sposob określonyw
pnepĺsach, W tyn techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadani wiedzy technicznej, zapewnĺając
(... )
b) bezpieczeń stwa pożarowego,
c) higieny' zdrowĺa i środowiska,
d) bezpĺeczeństwa użýkowania

i

dostępności obiektow,

2' obiekt budowlany należv użytkować w sposÓb zqodnv z ieqo pneznaczenien i Wymaganiami ochrony środołiskaoľaz utnymylvać W należýym stanie
technicznyn i estetycznym, nie'dopuszczając do nadnĺernego pogoĺszenia jego właściwościużýkowych i sprawnoścĺtechnicznej, w szczegolności w
zakĺesĺezwiązanyln z wymaganiami, o ktorych nowa w ust. 1 pkt jak wyŻej (b, c, d)
Aft. 7. 1 . Do pnepisiw techniczno-budowlanych zalicza sĺę:
1) warunki techniczne, jakin powĺnny odpowiadać obiekty budowlane i ich usýuowanie, uwzględniające wynagania, o ktÓrych ĺnowa w aľt' 5 ust. 1-2b;
(pneniesienie ciąglości prawnej na WARUNKl TECHN\CZNE, ktore obiekt nusĺ spełniać)'
Art' 29.

()

1

' Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa;

2. Pozwolenia na budowę nĺe wynaga wykonywanie robot budowlanych potegających na:
1 ) remoncie obiel<tÓw
budowlanych;
1a) paebudowie obĺektiw, o ktorych mowa w ust'

1

;

i dotyczy pzebudowy budynkÓw (...') zwylączenien ich przegrid zewnętrznych oraz elementiw konstĺukcyjnych, a także zWłaczeniem przebudowv,
któreÍ proiekt budowlanv wvmaga uzgodnienia pod wzqledem ochronv przeciwpożarowei;

Ań. 66. . W pnypadku stwierdzenĺa, że obiel<t budowlany:
1) noże zagraŻać życiu lub zdrowiu ludzĺ, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska atbo
1

2) jest użýkowany w sposob zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku,
organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nĺeprawĺdłowości,
określając termin wykonania tego obowĺąku'
A czvmże iest czasem podwoienie użvtkowników budvnku!!!

Art' 71'

1
' Pnez zmianę sposobu uŻýkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
2) podjęcie bądż zaniechanĺe w obiekcie budowlanyn lub jego częścidziałalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa

pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądż wĺelkośćlub uklad obciążeń.

pożarowego, powot|ziowego,

Tu właśniewykazany jest obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę - procedura pełna' długotruała, polegająca na;
- sprawdzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu czy zmiana jest zgodnaz)Ezapisami, ŚciŚIej; czy ilośĆosÓb przebywająca w
obiekcie przed i po reformie nie u|egła Zmianie powodującej koniecznoŚcjego przebudowy, np. szerokości dľÓg ewakuacyjnych (korytarze
140cm schody 120cm) ze względu na przepisy pożarowe ulega zwiększeniu o 60cm na każde dodatkowe 100 osób w obiekcie

- W przypadku gdy iloścosób Wzrasta z i|oŚci obecnych (to znaczy takich jakie są Zapisane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) o
więcej niż ta instrukcja dopuszcza należy zwróciĆ się do projektanta celem wykonania kompletnej dokumentacji zakończonej Pozwoleniem
na Budowę, po uzyskaniu pozwolenia zrealizov'taĆ budowę, dokonać odbioru zgłaszając obiekt do użytku i uzyskując decyzję Pozwo|enie
Na Użytkowanie' Cała ta procedura jest bardzo kosztowna i tnľa wiele miesięcy, ponleważ składa się z następujących czynnoŚci;
- pełna inWentaryzacja obiektu

- ocena stanu

bezpieczeństwa wykonana przzez rzeczoznawcę p-poź, a w jej konsekwencji często wiążąca się z
koniecznością uzyskania odstępstwa w foľmie postanowienia od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

Pożarnej gdy w obiekcie nie da sĺę spelnić wszystkich warunkÓw ochrony p-poż ze rłrzględów np' technicznych
- wsze|kie inne pomocnicze opinie (np. kominiarska dotycząCa wentylacji, konstruktora dotycząca możliwościwykonania zmian
konstrukcyjnych w formie ekspertyzy, geodezyjna związana z koniecznoŚcią rozbudowy obiektu)

- na tej podstawie wykonuje się pľojekt budowlany, następnie projekt wykonawczy (bardzie) szczegÓlowy), zakończone analizą
kosztów (przedmiary, kosztorysy)

- uzyskanie Pozwolenia Na Budowę
- budowa

proces odbioru w formie zgłoszenia obiektu do odbloru
wyposażenie, wykończenie
Taka procedura, dodawszy wszelkie procesy wyboru wykonawcy (zamówienia pub|iczne!!l), przy załoŻeniu ze iloŚc napotkanych
_

-

problemÓw

jest, powiedzmy, średnia, może potnľaÓ nawet 2 |ata'

A|e to nie wszystko, dochodzą kwestie socjalno-Sanitarne oraz związane z dostępnościądla osib niepełnosprawnych o róŹnych typach
niepełnospĺawnoŚci, po|egająca w wielkim skrocie na;
- sprawdzenie czy ilośÓ sanitariatÓw jest zgodna z warunkami (WT) w odniesieniu do nowej, zwiększonej ilościużytkowników obiektu' Dla

zapewnieniawłaŚciwegozaple;zanaleŻyprzewidziec;1pkt/20kobiet/dziewczyneki1pkt/30męŻczyznĺchlopcÓw+dlakadryĺosobno

obsługi np' stołÓwki' Tu, przy zwiększeniu iIoŚci młodzieży nawet o 1 osobę zwiększa się iloścpunktÓw sanitaĺnych (toaleta' pisuar,
umywalka),
- sprawdzenie i doprowadzenie do zgodnoŚci z przepĺsami wymiarÓw e|ementÓW budowli, w tym szczego|nie szerokoŚci wejŚi, przejŚc,
długościi szerokoŚci drÓg ewakuacyjnych itp. MÓwiąc w wie|kim skrÓcie należy zapewniĆ właŚciwe szerokości przeŚwitÓw drzwi (90cm +
60cm na każde dodatkowe 100 osÓb)
- Zapewnienie wentyIacji pomieSZCZeń' szczegÓInle tych adaptowanych

- zapewnienie właŚciwej ochrony cieplnej budynku' co wynika z przepisÓw Prawa Budowlanego, a chodzi szczegołowo o wykonanie
audytu energetycznego ce|em okreŚlenia czy obiekt spełnia obowlązujące warunki ochrony cieplnej, a' w jego konsekwencji, w znacznej

częŚci obiektÓw jego termomodernizacja
- sprawdzenie pozostałych eIementÓW budynkÓw związanych z bezpieczeństwem jego użytkowania

W przypadku procedury Pozwolenia na Budowę nie da się uniknąĆ tych' opisanych wyżej e|ementÓw przebudowy' a wynikających z
pokazanych niżej WT
WARUNKI TECHNICZNE
Dziennik Ustaw z 2002 r' Nr 75 poz. ô90 ĺ piŻniejsze znĺan

RozPoRĄDZENlE

MINISTRA INFRASTRU KTU RY

z dnia 12 kwietnia 2002

r,

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usýuowanie'

sĘ pny projektowaniu i budowĺe, w tyn także odbudowĺe, ľozbudowie, nadburlowĺe, pnebudowie oraz plzy
zmianie sposobu użvtkowania budvnków (lub jego fragnentu) oraz budowli nadziennych i podzĺennych spelniających funkcje użýkowe budynków' a
także do związanych z nimi uządzeń budowlanych (dotyczy rőwnież np. chodnika, placu apelowego, boiska)
$ 2' 1' Pnepisy rozporządzenia sŕosule

$ 3' llekroć w ĺozponądzeniu jest mowa o:

6)

budynku użýecznościpublicznej - rozunie się

pzez to budynek przeznaczony dla administracji publĺcznej, wymiaru sprawiedliwoścĺ, kultury,

kultu

relĺgijnego, oŚwiaty, szkolnĺctwa wyższego' nauki' ('.')
$ 4. Pomĺeszczenĺa pneznaczone na pobý ludzi dzielą się na:

1) pomieszczeniaprzeznaczonenastalypobýludzĺ'wktorychpnebyvvanietychsamychosobwciągudobytĺuvadłuźeinĺź4godzinv,

2) ponieszczenĺa przeznaczone
Dzial

Vl

na czasowy pobý ludzĺ, w l<tirych pzebywanĺe tych sanych osib w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin Włącznie

Bezpieczeństwo pożarowe Rozdzial

1

Zasady ogólne
$207.1'Budynekiurządzeniaznimzwięanepowĺnnybyćzaprojel<towaneiwykonanewsposobzapewniającywraziepożaru:
1
kon strukcji pnez czas wynikający z rozponądzenĺa,
nośność

)

2) ograniczenie rozprzestrzenianĺa
3) ograniczenĺe rozpnestneniania
4) nożliwoścewakuacji ludzi,

sĺę ognla i dymu w budynku,
się poŻaru na sąsiednie budynki'

a takŻe uwzględnĺający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

2' Pnepĺsy rozponądzenia dotyczące bezpieczeństwa pożaľoweqo, (. ,. ') , stosuie się' (...'), również do użvtkowanvch budvnków istnieiacvch, ieżeli
zaqraźaia one żvciu ludzi.
A pzecież, jak miwi par 209;
$ 209. 1. Budynki oraz częścĺbudynkóW, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozunieniu $ 226, z uwagi na pneznaczenie i sposob użýkowania, dzielĺ
sĘ nal
1) mieszkalne,zamĺeszkaniazbiorowegoiużvtecznościpubliczneicharal<leryzowanekalegoriązaorożenialudzĺ'określanedalejjakoZL,

2)

(

)

stanowíące odrębne streĺy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośrÓd
astępujących kategoĺii zagrożenia ludzi:
1) ZL l - zawĺerające ponieszczenia pneznaczone do jednoczesnego przebyvvania ponad 50 osÓb niebędących ich stałymi użýkownikami, a
niepneznaczone pnede wszystkim do użýku ludzi o ogranĺczonej zdolności poruszania się,
2. Buclynki oraz części budynkÓw,

n

Tak więc budynek, jak wykazano Wyzej, Szkolny jest Budynkiem UżytecznoŚci Publicznej i pod|ega jako taki szczegó|nym warunkom jeżeli
chodzi o ochronę przeciwpoŻarową ponieważ jest zaliczony do wysokiej kategorii zagroŻen|a ludzi ze względu na rodzď1 użytkownikÓw.
Pominięcie jakichko|wiek Zasad okreŚlonych W rozporządzeniu WT jest razącym naruszeniem Prawa Budowlanego. Trzeba tu sobie
zdawać sprawę, Że zmiana Sposobu użytkowania nawet jednego pomieszczenia w obiekcie, a Szczegolnle taka polegająca na
wprowadzenie do obiektu osób, w tym przypadku dzieci, zawsze wiąŹe się z pogorszeniem (zmianą na trudniejsze do spełnienia)
warunkÓw Ochrony przeciwpoża[owej budynku' odpowiedzialnośc za w/w spada na użytkownika (dyrektora) obiektu'
Moim celem nie jest, bo nie moŻe byĆ, doniesienie o możliwoŚci popełnienia przestępstwa (świadomego narażenia osob na
niebezpieczeństwo) a jedynie apel o zwrócenie szczegÓlnej uwagi na ten problem' KaŻdy z nas, rodzic, nauczyciel czy oczywiŚcie dyrektor
musząmieó ŚwiadomoŚĆ, że zbagatelizowanie Zagrożenia moŹe miei fatalne skutki dla bezpieczeństwa młodzieży. KaŻdaz tych osÓb
musi mieÓ prawo wglądu w dokumentację szkoły i dokonania oceny' Sądzę że sprawą należy ZainteresowaĆ lnspektoraty Nadzoru
Budowlanego oraz Komendy Straży Pożarnej, zarÓwno na poziomie gminy czy kraju, co niniejszym Czynię. To pismo nie jest
,,doniesieniem', jako takie musiało by zawierac uzasadnione podejrzenie Zaistnienia sytuacji iwiązaľo by się z ana|iząprzeprowadzonąW
poszczego|nych szkołach' Jestem osobą z zevrnąlrz, nie mam Wglądu ZarÓWno w dokumenty jak i w pomieszczenia szkoł' Takie
moż|iwoŚci posiadają jednak właściweorgany zobowiązane do dbałoŚci o bezpieczeństwo oraz rodzice popÍzez rady rodzicielskie czy
nauczyciele. To im należy uświadomiĆ niebezpieczeństwo i to na nich spoczywa ten obowiązek kontroli.
lnformuję Państwa, że Sląski Wojewódzki lnspektor Nadzoru Budowlanego, pismem W|NB-OKEA.7640'1'2019.do
dnĺa
13'08'2019 przyjął zgłoszenie problemu, pisząc m. innymi ,,mając na uwadze ważkośćproblemu'' i nakaże Powiatowym
lnspektorom Nadzoru Budowlanego przeprowadzenie odpowiednich dzialań. Ninĺejszym baľdzo dziękuję za zajęcie tak ważnego
stanowiska i apeluję o podjęcie działań również w pozostaĘch wojewodztwach. Zostało bardzo niewiele czasu.

z

Wyrażam rÓwnież niniejszym Zgodę na udostępnianie moich danych osobowych bez ograniczeń

