Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków, zwracam się z petycją o
uszczegółowienie przepisu § 240 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
Zastosowane w tym przepisie ogólne sformułowanie "możliwość ręcznego otwierania drzwi
służących do ewakuacji" pozwala na nadużycia (często niezamierzone), takie jak otwieranie
drzwi przyciskiem za pośrednictwem systemu domofonowego albo zastosowanie zamka,
który umożliwia zaryglowanie drzwi.
Problem zamka ryglującego drzwi często występuje w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych, gdzie montowany jest zwykły zamek z dźwignią - obrót klucza w stronę
"otwierającą" za pośrednictwem dźwigni porusza język od klamki, ale w drugą stronę zwyczajnie przesuwa rygiel w pozycję zamkniętą. Tymczasem możliwości zaryglowania
drzwi tak, żeby nie dało się ich otworzyć od wewnątrz, nie powinien mieć sam zamek (nawet
jeśli klucz służy do otwierania drzwi od zewnątrz), bo wśród użytkowników zawsze może
znaleźć się dowcipniś albo roztargniony, który przekręci klucz w drugą stronę. W tym
przypadku zamek powinien umożliwiać obrót klucza tylko w stronę "otwierającą" język klamki
i nie posiadać rygla.
Wyjście ewakuacyjne nie może być też zamykane w taki sposób, by otwarcie go było
uzależnione od działania systemu domofonowego (czyli de facto elektrycznie, a nie
ręcznie). Zastosowanie do otwierania drzwi przycisku w przypadku braku zasilania albo
awarii systemu domofonowego uniemożliwia ewakuację, zatem stwarza zagrożenie dla życia
i zdrowia użytkowników budynku w razie wystąpienia pożaru.
W związku z powyższym proponuję nadanie przedmiotowemu przepisowi następującego
brzmienia:
"6. Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub
dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne
zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania
drzwi służących do ewakuacji poprzez samo naciśnięcie klamki lub drążka, niezależnie od
działania systemu domofonowego. Zabronione jest montowanie zamka ryglującego drzwi
ewakuacyjne, w szczególności poprzez obrót w przeciwną stronę klucza służącego do
otwierania drzwi od zewnątrz."
Proszę o niepublikowanie moich danych osobowych oraz odpowiedź drogą elektroniczną na
niniejszy adres e-mail.
Z wyrazami szacunku

