UZASADNIENIE
Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719)
wynika z potrzeby wzmocnienia warunków formalno-prawnych, które będą wpływały pozytywnie na
stosowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących ewakuacji w obiektach
budowlanych lub ich częściach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze
rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się
z zamkniętej przestrzeni (np. pomieszczeniami typu „escape room”) lub w inny sposób ograniczona jest
możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich
ewakuacji. Dotyczy to również działalności gospodarczej o podobnym zakresie, bez względu na nazwę,
jaką dany przedsiębiorca się posługuje.
Uznaje się, że władający obiektami w omawianym zakresie, wobec zidentyfikowanych wielu
przypadków nieprzestrzegania wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotyczących w szczególności
warunków ewakuacji i mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowników, oraz możliwych
skutków takiego stanu, powinni dokonywać, przed rozpoczęciem tego rodzaju działalności, a także
okresowo w trakcie jej prowadzenia, sprawdzeń w przedmiotowym obszarze, z wykorzystaniem wiedzy
i umiejętności osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (rzeczoznawców do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub osób
posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii
bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego).
Przewidziano, aby o przedmiotowych sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy
miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto osoby przeprowadzające te sprawdzenia będą sporządzały z nich protokoły, zawierające
ocenę organizacji ewakuacji oraz warunków ochrony przeciwpożarowej. Protokoły te będą następnie
przekazywane w terminie 7 dni do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
Projektowane rozwiązanie powinno wzmocnić nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad realizacją
zadań wynikających zarówno z projektowanego § 17a ust. 1 zmienianego rozporządzenia, jak i
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych (lub ich częściach), których
dotyczy przepis. W perspektywie omawiana procedura powinna wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa
pożarowego w tych obiektach, a w konsekwencji wzmocnić ochronę zdrowia i życia osób w nich
przebywających.
Zasadność potraktowania w sposób szczególny ww. obiektów budowlanych lub ich części
potwierdzają doświadczenia wynikające z tragicznego pożaru w lokalu z pomieszczeniem typu „escape
room” w Koszalinie w dniu 4 stycznia 2019 r., w którym śmierć poniosło 5 osób, oraz przeprowadzane po
tym zdarzeniu przez Państwową Straż Pożarną czynności kontrolno-rozpoznawcze. Zidentyfikowały one w

tego rodzaju lokalach liczne nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wpływające
bezpośrednio na bezpieczeństwo znajdujących się w nich ludzi.
Na dzień 8 stycznia 2018 r. nieprawidłowości w analizowanym obszarze posiadało 87,5 %
skontrolowanych lokali (419 z 479). Uchybienia te aż w 13 % przypadków stanowiły podstawę do wydania
decyzji o zakazie eksploatacji.
Zakres regulacji zawarty w projekcie rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przekazania instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo
uzgodnienia.

