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USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 
 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. 2009, nr 178, poz. 1380), 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2002,  nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 
719), 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, nr 119, poz. 998), 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030),  
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 
2002, nr 166, poz. 1360 z późn. zm.), 
 

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, 
nr 92, poz. 881), 
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4 kwietnia 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ukazało się ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011, które 

-  ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do 
 obrotu wyrobów budowlanych, 

-  uchyla dyrektywę Rady Europy 89/106/EWG (dyrektywa 
 budowlana). 

 

Część ustaleń Rozporządzenia nr 305/2011 już obowiązuje a do 
1 lipca 2013 Polska zobowiązała się wypełnić wszystkie 
postanowienia Rozporządzenia i zobowiązań jest stosować je w 
praktyce budowlanej. 



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Nowe rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 nazywane jest w skrócie rozporządzeniem CPR 

(Construction Products Regulation). 

 

ZAŁĄCZNIK I 

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. Nośność i stateczność 

2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: 

a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; 

b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone; 

c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; 

d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; 

e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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Zasady wprowadzania do obrotu uległy zmianom mającym 

na celu zagwarantowanie, aby wyroby nie tylko były 

zgodne ze specyfikacjami technicznymi ale także posiadały 

właściwości użytkowe odpowiednie dla danego 

zastosowania i miejsca wykonywania obiektu 

budowlanego.  

Wprowadzono także nowy dokument - Deklarację 

Właściwości Użytkowych - który ma zawierać rzetelną 

informację na temat właściwości użytkowych wyrobu tak 

aby uczestnicy rynku wyrobów budowlanych otrzymywali 

pełną wiedzę na temat właściwości użytkowych wyrobów. 
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Przykładowe wyroby budowlane służące do ochrony 
przeciwpożarowej budynku (urządzenia 

przeciwpożarowe): 
 
(§2, ust.1, pkt 11 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej) 
- należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane 
ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, 
wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w 
szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 
urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym 
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów 
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, 
instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory 
hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach 
przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia 
oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu 
i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy 
przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są 
wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu 
oraz dźwigi dla ekip ratowniczych. 
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Wydawałoby się, że upłynął dostateczny czas aby 
zasady dopuszczania wyrobów budowlanych do 
obrotu były powszechnie znane w środowisku 
uczestników procesu budowlanego. 
 

Okazuje się, że tak nie jest, a w dokumentach 
budowlanych lub informacjach technicznych 
producentów używa się określeń świadczących o 
braku znajomości przepisów. 
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W dokumentach budowlanych (w tym projektach 
budowlanych) lub informacjach technicznych producentów 
(katalogach) używa się określeń świadczących o braku 
znajomości problemu – np. występują zapisy: 

 
- wyrób posiada atest, 

- wyrób jest odporny ogniowo, 

- wyrób jest dopuszczony do obrotu bo posiada aprobatę techniczną, 

- wyrób jest dopuszczony do obrotu bo posiada certyfikaty, 

- wyrób posiada poświadczenie klasy reakcji na ogień (stopnia 
 palności), rozprzestrzeniania ognia, dymotwórczości, wytwarzania 
 palących się kropli w raporcie badań ogniowych, 

- potwierdzenie cech charakterystycznych dla wyrobów 
 przeciwpożarowych zawierają dokumenty dostarczone w językach 
 obcych. 



Najczęściej stawiane pytania przez projektantów i realizatorów inwestycji w sprawie 

potwierdzenia właściwości pożarowych wyrobów budowlanych: 

W jaki sposób można potwierdzić właściwości pożarowe wyrobów? 

- atestem, 

- Aprobatą Techniczną (ITB, CNBOP), 

- certyfikatem zgodności, 

- certyfikatem zgodności ze znakiem CE wystawionym w innym państwie UE, 

- świadectwem dopuszczenia CNBOP, 

- oznakowaniem CE wyrobu, 

- normą – PN-EN, 

- deklaracją zgodności wystawioną przez przedstawiciela handlowego 

producenta, 

- dokumentem wystawionym w innym państwie, 

- oświadczeniem dostawcy wyrobu lub wykonawcy obiektu, 

- własną oceną – np. że ścianka z płyt gipsowych posiada odporność ogniową, 

- raportem z badań ogniowych, 

- dokumentem w języku obcym, 

- dokumentem jednostkowego zastosowania wyrobu, 

- zapisem w projekcie, że zastosowany wyrób posiada wymagane właściwości 

wyrobu, 
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W chwili obecnej zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów 

budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej regulują niżej wymienione 

przepisy: 

1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 

09.03.2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

zwane Construction Products Regulation (CPR), 

2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881 z pózn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi (UWB): 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pózn. 

zm.). 

3.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2009 nr 178 poz. 1380 z pózn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi: 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. 

U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pózn. zm.). 
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Wyroby budowlane wytworzone w celu zastosowania w obiekcie 
budowlanym w sposób trwały, można stosować przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie wówczas, jeżeli 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami. 

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 
którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych. 

Wyrobami budowlanymi są między innymi wyroby przeznaczone 
do ochrony przeciwpożarowej – nie zdefiniowane w przepisach 
ale w stosunku do których przepisy stawiają określone 
wymagania w zakresie oceny zgodności. 



Analiza powyższych aktów prawnych wskazuje, że są trzy główne możliwości 

wprowadzenia wyrobów do obrotu albo udostępnienia na rynku. Możliwości te 

są wskazane także w Art. 5 UWB. 

- oznakowanie wyrobu oznakowaniem CE - dla wyrobów objętych normami 

zharmonizowanymi i europejskimi ocenami technicznymi – system europejski 

 

 

 

- znakowanie wyrobu znakiem budowlanym B - dla wyrobów nieobjętych 

normami zharmonizowanymi i europejskimi ocenami technicznymi system 

krajowy 

 

 

 

- udowodnienie w inny sposób, że wyrób budowlany posiada właściwości 

użytkowe odpowiednie dla danego rynku (np. wyrób został legalnie 

wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim, jednostkowe 

dopuszczenie do stosowania) - dla wyrobów nieobjętych zakresem 

przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. 
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Europejski system wprowadzania wyrobów 
budowlanych do obrotu (znakowanie znakiem CE) może 
być stosowany wyłącznie do wyrobów budowlanych: 

- dla których istnieją zharmonizowane normy (hEN), 

- wydana została europejska aprobata techniczna (ETA). 

 

Krajowy system wprowadzania wyrobów budowlanych 
do obrotu (znakowanie znakiem budowlanym B) może 
być stosowany do wyrobów budowlanych dla których 
istnieją krajowe specyfikacje techniczne: 

- polska norma (PN), 

- aprobata techniczna (AT). 

 

 



Wspólny rynek - przepisy europejskie 

1. Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie wyrobu 
oznakowaniem CE (Art. 4 CPR), w tym: 

a. Procedury uproszczone - odpowiednia dokumentacja techniczna (Art. 36 CPR), 

b. Procedury uproszczone dla mikroprzedsiębiorstw (Art. 37 CPR), 

2. Odstępstwa od obowiązku sporządzania deklaracji właściwości użytkowych (Art. 5 
CPR), 

3.  Inne procedury uproszczone - specjalna dokumentacja techniczna (Art. 38 CPR), 

Rynek krajowy - przepisy krajowe 

1. Sporządzenie krajowej deklaracji zgodności i oznakowanie wyrobu znakiem 
budowlanym (Art. 5.2 UWB) 

2. Udostępnienie wyrobu, nieobjętego zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do 
obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają 
spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej (Art. 5.3 UWB) 

3. Jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym (Art. 10 UWB) 
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Podstawowym dokumentem świadczącym, że 

wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania 

jest: 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI 

UŻYTKOWYCH 
w systemie europejskim 

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
w systemie krajowym 

 

Deklarację wystawia producent odpowiadając 

karnie za podanie nieprawdziwych danych. 
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Zasadnicza różnica miedzy systemami dopuszczeń polega 
na tym, że: 

- wyroby dopuszczone w systemie europejskim – 
oznaczone znakiem CE – mogą być wprowadzone do 
obrotu na rynki całej Unii Europejskiej bez dodatkowych 
badań i dopuszczeń krajowych, 

- wyroby dopuszczone w systemie krajowym, oznakowane 
znakiem budowlanym B mogą być stosowane wyłącznie 
na terenie całej Polski. 

 

Dlatego wyroby dopuszczone w innych państwach w 
systemie krajowym, a nie europejskim – przed ich 
zastosowaniem w Polsce muszą uzyskać polskie 
dopuszczenie na znak budowlany B 



18 

Przepisy rozróżniają obrót wyrobami od stosowania 
wyrobów. 
 

Dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu towarowego 
następuje przez oznakowanie go znakiem CE lub znakiem 
budowlanym B. 
 

O wprowadzeniu wyrobu budowlanego do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, biorąc pod uwagę 
wynikające z tego konsekwencje, decyduje projektant lub 
budowniczy obiektu, uwzględniając właściwości użytkowe 
wyrobu, umożliwiające prawidłowo zaprojektowanemu i 
wykonanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań 
podstawowych. 
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Projektant lub wykonawca budynku przewidując 
zastosowanie konkretnego wyrobu o wymaganych 
właściwościach pożarowych powinien: 
 

1. wybrać pośród dopuszczonych do obrotu wyrobów ten 
 który spełni jego oczekiwania do zastosowania w 
 budynku, 

2. sprawdzić czy określony wyrób jest dopuszczony do 
 obrotu i ma potwierdzone właściwości do 
 przewidywanego zastosowania – dlatego może poprosić 
 producenta lub jego przedstawiciela handlowego o kopię 
 deklaracji zgodności. 

 

W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi producenta 
powinien wybrać wyrób innego producenta.  
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Podstawowe wnioski wynikające z regulacji prawnych 
wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów 
budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej: 
 

1. Poświadczeniem dopuszczenia wyrobu budowlanego do 
 obrotu jest: 

 - DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH lub 
KRAJOWA  DEKLARACJA ZGODNOŚCI, 

 - właściwe oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B. 

2. Normy, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności nie 
 są dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i 
 stosowania – są to specyfikacje techniczne wyrobów. 

3. Oznakowanie wyrobu to nie tylko znak CE lub B. 
 Oznakowanie powinno zawierać dodatkowe informacje 
 pozwalające na identyfikowanie cech pożarowych 
 wyrobu. 
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4. Wyroby budowlane posiadające dopuszczenie do 
obrotu według aktualnego systemu, pomimo 
wprowadzonych zmian rozporządzeniem CPR nr 
305/2011 nadają się do stosowania do czasu 
wygaśnięcia ważności dokumentów. 

 

5. Dokumenty dopuszczające wyrób budowlany do obrotu 
na terenie Polski muszą być wystawione w języku 
polskim.  

 

6. Deklaracji Właściwości Użytkowych i Krajowa 
Deklaracja Zgodności jest wystawiana jeden raz, i 
bezterminowo. 
 

7.  Kopia Deklaracji Zgodności wyrobu powinna być 
dostępna, może być umieszczona na stronie 
internetowej producenta. 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI 
z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

     (Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010) 



23 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej 

 budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zwanych dalej 
 "obiektami". 

§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane 
 zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony 
 przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
 przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich 
 użytkowania jest  przeprowadzenie odpowiednich dla danego 
 urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich 
 działania. 

 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane 
dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i 
czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w 
Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w 
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych 
przez ich producentów. 

  3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być 
 przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej 
 jednak niż raz w roku. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i 
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 109, poz. 719) 

 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

 urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć urządzenia 
(stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do 
zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania 
jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i 
zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w 
tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów 
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje 
oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, 
hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia 
zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, 
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia 
przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, 
przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych; 



Warunki ewakuacji 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

  

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów 

  

(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) 
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§ 15.1  Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, 

zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i 

bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, 

dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie 

oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych 

środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na: 

 1. zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść 

ewakuacyjnych; 

 2.   zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść 

oraz dojść ewakuacyjnych; 

 3. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg 

ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; 

 4. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach 

techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu 

urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań 

techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 
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§16.1. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy 

występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. 

2. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o 

których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 45, może być: 

1)   szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź 

spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną 

trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 

2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od 

określonej w  przepisach techniczno-budowlanych; 

………….. 

4)  niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż 

mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych; 

5)  niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w 

przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych; 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Nowe rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 nazywane jest w skrócie rozporządzeniem CPR 

(Construction Products Regulation). 

 

ZAŁĄCZNIK I 

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. Nośność i stateczność 

2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: 

a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; 

b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone; 

c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; 

d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; 

e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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Możliwość uratowania w inny sposób 

W przypadkach, gdy szczególne uwarunkowania miejscowe faktycznie 

uniemożliwiają zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi z obiektu jako 

warunku podstawowego do zapewnienia użytkownikom obiektu 

ochrony zdrowia i życia, możliwym jest stosowanie rozwiązań 

projektowych pozwalających na ich uratowanie w inny sposób.  

Co do zasady, przez określenie uratowania w inny sposób, rozumie 

się takie rozwiązania projektowe, które w warunkach 

potencjalnego pożaru gwarantują użytkownikom przetrwanie tego 

pożaru.  

Do takich rozwiązań można na przykład zaliczyć schrony lub inne 

pomieszczenia zabezpieczone odpowiednio technicznymi środkami 

przeciwpożarowymi (wydzielenia przeciwpożarowe, wentylacja środki 

łączności i komunikacji itp.), w których ewakuujący się użytkownicy 

mogą czasowo przebywać przed wydostaniem się na zewnątrz. 
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Źródła wiedzy technicznej  

31 



Droga ewakuacyjna  
1. § 236 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.)  

definiuje, że drogami ewakuacyjnymi w rozumieniu przepisów techniczno -
budowlanych są drogi komunikacji ogólnej, które służą w budynku do ewakuacji 
ludzi.  

2.  PN-ISO 8421-6:1997  Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i środki 
ewakuacji  

Pojęcie drogi ewakuacyjnej definiuje jako drogę stanowiącą część środków 
ewakuacji (ucieczki) z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego 
(ostatnie wyjście z drogi ewakuacyjnej do miejsca bezpiecznego).  

3.  BS 9999:2008  Code of practice for fire safety in the design, management and use 
of buildings  

Droga ewakuacyjna (escape route) rozumiana jest tak samo jak podano w pkt 2, 
przy czym jako wyjście końcowe (final exit) rozumie się zakończenie drogi 
ewakuacyjnej z budynku dające bezpośrednie dojście do ulicy, chodnika lub 
otwartej przestrzeni.  
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Droga ewakuacyjna  
4. NFPA 101:2012 - Life Safety Code  

Droga ewakuacyjna rozumiana jest jako ciągła i bezprzeszkodowa 

(drożna) droga przebycia z jakiegokolwiek punktu w budynku lub 

budowli do przestrzeni publicznej składająca się z trzech oddzielnych i 

różnych części:  

-  dojścia do wyjścia (exit acces) – odcinek drogi prowadzący do wyjścia 

(odpowiednik przejścia ewakuacyjnego),  

- przejście do wyjście końcowego (exit) – odcinek drogi, który jest 

oddzielony od pozostałych części budynku lub budowli przez konstrukcje 

lub wyposażenie jakie jest wymagane do zapewnienia bezpiecznego 

sposobu przemieszczania sie do wyjścia końcowego  

- wyjście końcowe (exit discharge).  

Wniosek  

Dostosowując „drogi ewakuacji” w budynku do wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego, analizie powinien zostać poddany całokształt występujących w 

obiekcie warunków ewakuacji.  
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Podstawowe zasady określania warunków ewakuacji  
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Kryterium bezpiecznej ewakuacji  

Stosując rozwiązania zastępcze i/lub zamienne, w szczególności w zakresie 

odpowiednich warunków ewakuacji, powinno się wykazać za pomocą metod 

inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, niepogorszenie tych warunków w 

stosunku do poziomu bezpieczeństwa określonego w przepisie.  

Analizując powyższe zagadnienia należy porównać ze sobą dwa parametry:  

1. dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE),  

2. wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).  

Kryterium bezpiecznej ewakuacji uznaje się za spełnione jeżeli  

      DCBE + margines bezpieczeństwa > WCBE  

Margines bezpieczeństwa powinien być oceniany indywidualnie dla danego 

obiektu, mając na uwadze ilość użytkowników budynku, jego funkcję , 

uwarunkowania konstrukcyjne oraz wyposażenie (stopień nagromadzenia 

materiałów palnych).  
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Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji  

tWCBE  = Δtdet + Δta + Δtpre +Δttra 
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Czas reakcji wg. C/VM2  
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Czas reakcji wg. C/VM2  
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Czas reakcji wg. C/VM2  
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Czas reakcji wg. C/VM2  
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Dostępny czas bezpiecznej ewakuacji  

Jako kryterium do oceny dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji 

przyjmuje się wystąpienie czynnika krytycznego dla zdrowia i życia 

ludzi, na skutek przekroczenia jednego z następujących parametrów:  

-  zasięgu widzialności mniejszego niż 10 m, na wysokości mniejszej 

lub równej 1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,  

-  temperatury powietrza powyżej 60°C na wysokości mniejszej lub 

równej 1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,  

-  temperatury gorących gazów pożarowych powyżej 200°C na 

wysokości mniejszej lub równej 2,5 m od poziomu drogi 

ewakuacyjnej,  

-  natężenia promieniowania cieplnego o wartości 2,5 kW/m2 przez 

czas ekspozycji dłuższy niż 30 s,  

-  zawartości tlenu poniżej 15%.  
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Liczba osób na podstawie współczynników powierzchni  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002,  nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 
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Liczba osób wg. współczynników z BS 9999  
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Liczba osób wg. współczynników z BS 9999  
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Liczba osób wg. współczynników z BS 9999  
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Minimalna liczba wyjść ewakuacyjnych  

Obowiązek zapewnienia co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych z 

pomieszczenia krajowe przepisy techniczno – budowlane (§ 238 WT) 

uzależniają od:  

1. liczby osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu – 

powyżej 50 osób , a w strefie ZL II powyżej 30 osób,  

2. powierzchni pomieszczenia:  

a. w strefie ZL – powyżej 300 m2,  

b. w strefie PM > 500 – powyżej 300 m2,  

c. w strefie PM ≤ 500 – powyżej 1000 m2,  

d. zagrożonego wybuchem – powyżej 100 m2.  

Warunkiem dodatkowym do uznania dwóch wyjść ewakuacyjnych jest 

ich oddalenie od siebie o co najmniej 5 m.  
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Minimalna liczba wyjść ewakuacyjnych  
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Minimalna liczba wyjść ewakuacyjnych  
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Minimalna liczba wyjść ewakuacyjnych  
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Minimalne szerokości dróg i wyjść ewakuacyjnych  

Podstawową zasadą wykorzystywaną do określenia odpowiedniej 

szerokości drogi ewakuacyjnej jest warunek:  

co najmniej 0,6 m na 100 osób  

przy czym szerokość:  

1. drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić co najmniej 0,9 m lub 0,8 m 

jeżeli drzwi służą do ewakuacji nie więcej niż 3 osób, a w 

przypadku drzwi stanowiących wyjście z budynku lub drzwi na 

drodze ewakuacyjnej klatki schodowej powinna być nie mniejsza od 

wymaganej szerokości dla biegu klatki schodowej,  

2. przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie powinna być 

mniejsze niż 0,9 m lub 0,8 m jeżeli przejście służy do ewakuacji 

nie więcej niż 3 osób,  

3. dróg ewakuacyjnych (dojścia ewakuacyjnego) powinna wynosić co 

najmniej 1,4 m, a gdy droga służy do ewakuacji nie więcej niż 20 

osób – co najmniej 1,2 . 
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Minimalne szerokości dróg i wyjść ewakuacyjnych  

Podstawową zasadą wykorzystywaną do określenia odpowiedniej 

szerokości drogi ewakuacyjnej jest warunek:  

co najmniej 0,6 m na 100 osób  

przy czym szerokość:  

4. biegu schodów na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić co 

najmniej:  

a. 1,4 m – w budynkach opieki zdrowotnej,  

b. 1,2 m – w budynkach użyteczności publicznej z wyjątkiem 

budynków opieki zdrowotnej, mieszkalnych wielorodzinnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz przedszkolach i żłobkach,  

c. 0,9 m – garaże wbudowane i wolno stojące oraz budynki 

usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób,  

d. 0,8 m – we wszystkich budynkach gdzie występują schody na 

poddasza nieużytkowe oraz do pomieszczeń technicznych.  
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Minimalne szerokości dróg i wyjść ewakuacyjnych  

Podstawową zasadą wykorzystywaną do określenia odpowiedniej 

szerokości drogi ewakuacyjnej jest warunek:  

co najmniej 0,6 m na 100 osób  

przy czym szerokość:  

5. spocznika schodów na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić co 

najmniej:  

a. 1,5 m – w budynkach użyteczności publicznej, w tym opieki 

zdrowotnej, mieszkalnych wielorodzinnych oraz zamieszkania 

zbiorowego ,  

b.  1,3 m – w przedszkolach i żłobkach,  

c. 0,9 m – garaże wbudowane i wolno stojące oraz budynki 

usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób,  

d. 0,8 m – we wszystkich budynkach gdzie występują schody na 

poddasza nieużytkowe oraz do pomieszczeń technicznych.  
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Minimalne szerokości dróg i wyjść ewakuacyjnych  

Przykład z wymagań francuskich odnoszący się do wymaganej szerokości 

spocznika klatki schodowej.  
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Minimalna wysokość drogi ewakuacyjnej  

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a wysokość 

lokalnego obniżenia co najmniej 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka 

drogi nie powinna przekraczać 1,5 m.  

 

 

 

Wysokość między biegami schodów  

- mierzona od podstawy noska.  
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Minimalne szerokości dróg i wyjść ewakuacyjnych  

NFPA 101 
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Dopuszczalne długości przejścia ewakuacyjnego  

Długość rzeczywistej drogi ewakuacyjnej (drogi ucieczki) charakteryzowana 

jest w krajowych przepisach techniczno – budowlanych przez dwa parametry :  

1.  przejście ewakuacyjne – odcinek drogi ucieczki pokonywany w czasie 

ewakuacji z miejsca najdalej usytuowanego w pomieszczeniu w którym 

może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę 

ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, przy 

czym nie może ono prowadzić łącznie przez więcej niż 3 pomieszczenia.  

Długość przejścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL nie powinna 

zasadniczo przekraczać 40 m.  

Długość ta może być jednak powiększona jeżeli :  

a. wysokość pomieszczenia przekracza 5 m – o 25 %,  

b. zastosowano stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne – o 50 %,  

c. zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za 

pomocą systemu wykrywania dymu – o 50 %.  

Określone w punktach a, b i c powiększenia podlegają sumowaniu.  

56 



Dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego  

Długość rzeczywistej drogi ewakuacyjnej (drogi ucieczki) charakteryzowana jest w 

krajowych przepisach techniczno – budowlanych przez dwa parametry :  

1.  dojście ewakuacyjne – odcinek drogi ucieczki pokonywany w czasie ewakuacji 

od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną (korytarz ewakuacyjny) do 

wyjścia:  

a. do innej strefy pożarowej bądź do obudowanej klatki schodowej, 

wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do 

usuwania dymu, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co 

najmniej EI 30, a w przypadku budynków mieszkalnych, w których każde 

mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi 

ewakuacyjnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 – 

zamykanej drzwiami dymoszczelnymi,  

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

punkcie a.  

Długości dopuszczalnych dojść ewakuacyjnych uzależnione są od liczby możliwych 

dojść ewakuacyjnych (kierunków ewakuacji) oraz rodzaju strefy pożarowej .  
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Dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego  

.  
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Dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego  

Długość dojścia ewakuacyjnego może być powiększona jeżeli:  

a.  zastosowano stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne – o 50 %,  

b.  zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za 

pomocą systemu wykrywania dymu – o 50 %.  

Przy jednoczesnym zastosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być 

powiększona o 100%.  
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Obudowa i wydzielenie dróg ewakuacyjnych  

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności 

publicznej powinna mieć klasę odporności ogniowej nie niższą niż:  

a. EI 60 – w budynkach wysokościowych (klasa odporności pożarowej A),  

b. EI 30 – w budynkach wysokich i średniowysokich oraz niskich 

klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL II, które posiadają 

więcej niż dwie kondygnacje nadziemne (klasa odporności pożarowej B)  

c. EI 15 – budynkach niskich z wyjątkiem wymienionych w punkcie b (klasy 

odporności pożarowej C, D i E).  

 

Powyższe wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej obudowy drogi 

ewakuacyjnej nie dotyczą krytego ciągu pieszych – pasażu do którego 

przylegają lokale handlowe i usługowe jeżeli zastosowano rozwiązania 

techniczno budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg 

ewakuacyjnych.  
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Obudowa i wydzielenie dróg ewakuacyjnych  

Klatki schodowe powinny być obudowane, zamykane drzwiami oraz 

wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania 

dymu gdy budynek użyteczności publicznej jest:  

1. niski (N), zawierający strefę pożarową ZL II,  

2. średniowysokim (SW), zawierający strefę pożarową ZL I, ZL II lub ZL III.  

Klasę odporności ogniowej dla obudowy klatek schodowych w tych budynkach 

przyjmuje się odpowiednio do klasy odporności ogniowej wymaganej dla 

stropów w tym budynku, przy czym dopuszcza się w obiektach stanowiących 

jedną strefę pożarową wykonanie obudowy klatki bez zachowania wymaganej 

dla niej klasy odporności ogniowej.  

Przy tym należy zaznaczyć, że konieczność zamknięcia powyższych klatek 

schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz 

konieczność zapewnienia odpowiedniej obudowy dla tych klatek może wynikać 

z warunku zapewnienia odpowiednich długości dojścia ewakuacyjnego.   
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Obudowa i wydzielenie dróg ewakuacyjnych  

Klatki schodowe w obiektach użyteczności publicznej wysokich i 

wysokościowych powinny:  

1. być oddzielone od dróg komunikacji ogólnej (dróg ewakuacyjnych) oraz 

pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym zamykanym drzwiami o klasie 

odporności ogniowej:  

a. EI 30 / E30 (drzwi na kl. schod.) – budynki wysokie,  

b. EI 60 / E60 (drzwi na kl. schod.) – budynki wysokościowe,  

2. posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej:  

a. REI 60 – budynki wysokie,  

b. REI 120 – budynki wysokościowe.  

Należy przy tym zaznaczyć, że w budynkach wysokich i wysokościowych 

powinno się projektować co najmniej dwie takie klatki schodowe, wyjątek 

stanowi budynek wysoki niezawierający strefy pożarowej ZL II o powierzchni 

rzutu poziomego nie przekraczającej 750 m2 , w którym dopuszcza się 

zaprojektowanie tylko jednej klatki schodowej.  
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Wentylacja oddymiająca 

 

(Jaka?) Jak zaprojektować prawidłowo 

działającą wentylację oddymiającą? 
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§ 270.1 WT Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 

 

 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w 
czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych 
przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi 
zadymienie lub temperatura uniemożliwiające 
bezpieczną ewakuację, 

 

 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego 
uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego 
wypływu wraz z dymem. 



Według WT: 

- budynki niskie – instalacja grawitacyjna, 

- budynki średniowysokie – instalacja grawitacyjna, 

- budynki wysokie – instalacja mechaniczna (zabezpieczenie przed 

zadymieniem poprzez instalację różnicowania ciśnienia), 

- budynki wysokościowe – instalacja mechaniczna (zabezpieczenie 

przed zadymieniem poprzez instalację różnicowania ciśnienia). 

 

W przypadku budynków wysokich i wysokościowych należy pamiętać o 

zabezpieczeniu przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. 

Instalacja oddymiania ma za zadanie zapewnić 

właściwe warunki ewakuacji. 
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Instalacja grawitacyjna 

Podstawy projektowe: 

1. PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

2. DIN 18232 Teil 2. Baulicher Brandschutz im Industriebau. Rauch-und 

Warmeabzugsanlagen. Rauchabzuge. Bemessung, Anforderungen und 

Einbau. 

3. NFPA 204. Standard for Smoke and Heat Venting, 2015  Edition. 

4. TR 12101 -5:2006 Smoke and heat control systems – Part 5: Guidelines on 

functional recommendations and calculation methods for smoke and heat 

exhaust ventilation systems. 

5. BS 7346-4:2003 Components for smoke and heat control systems – Part 4: 

Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat 

exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires – Code of 

practice.  
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Instalacja mechaniczna (zabezpieczenie przed 

zadymieniem poprzez instalację różnicowania ciśnienia) 

Podstawy projektowe: 

PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania 

dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne 

dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy 

urządzeń. 

Powyższa norma jest zharmonizowaną norma 

europejską. 
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Poprawne zaprojektowanie wentylacji pożarowej jest zadaniem 

trudnym i wymagającym obszernej wiedzy z zakresu wielu norm, 

standardów oraz zasad wiedzy technicznej.  

Niestety wielokrotnie można spotkać się z przypadkami, gdzie 

system wentylacji oddymiającej projektowany jest wbrew ogólnie 

przyjętym prawom fizyki, czy też ogólnie przyjętej teorii pożaru. 

Stwarza to sytuację, gdzie budynek wyposażany jest w system 

wentylacji pożarowej, jednakże jego skuteczność jest znikoma, a 

podstawowe cele projektowe nie spełnione.  

Budzi to oczywiście wiele kontrowersji na etapie odbioru 

budynku do użytkowania, jednakże wciąż brak jest „twardych” 

wytycznych, które umożliwiałyby weryfikację takich projektów 

przez pracowników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych 

Państwowej Straży Pożarnej (PSP).  
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Każdy system wentylacji oddymiającej w domyśle powinien 

spełniać określone cele projektowe. Niedopuszczalna jest 

sytuacja, w której system projektowany jest wyłącznie w celu 

spełnienia obligatoryjnych wymogów przepisów techniczno-

budowlanych lub przeciwpożarowych.  

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku stosowania 

poprzednich warunków technicznych (przed nowelizacją w roku 

2009), gdzie projektanci zobligowani byli do projektowania 

systemów wentylacji oddymiającej na 10-krotność wymian 

kubatury zabezpieczanego obszaru. Powodowało to sytuację, 

w której projektanci nie skupiali się na spełnieniu 

stawianych w domyśle celów projektowych, a jedynie 

spełnieniu przepisu.  
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Główne wymagania, co do parametrów i zasady działania 

wentylacji oddymiającej opisuje przywołany już wcześniej §270 

warunków technicznych [1].  

Zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1 wentylacja oddymiająca powinna 

usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie 

potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i 

drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura 

uniemożliwiające bezpieczną ewakuację.  

W większości przypadków wiąże się to z wykazaniem, że na 

drogach ewakuacyjnych nie wystąpią parametry krytyczne, tj. 

zasięg widzialności na wysokości 1,8 m od podłogi nie spadnie 

poniżej 10 metrów w przypadku dużych pomieszczeń lub 5 

metrów w małych pomieszczeniach oraz temperatura krytyczna 

na wysokości 1,8 m od podłogi nie przekroczy 60°C.  

70 



 

71 



 

72 



73 



74 



Według raportu BD2552 opracowanego przez BRE w Wielkiej Brytanii 

jednymi z bezpieczniejszych budynków są budynki biurowe oraz 

garaże (niezależny budynek).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób poszkodowanych na 1 000 pożarów garaży według przeznaczenia budynku. 
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O ile w pierwszym przypadku bezdyskusyjne jest wyposażanie w system 

wentylacji oddymiającej poziomych dróg ewakuacyjnych w przypadku 

budynków wysokich i wysokościowych w celu zapewnienia lub też poprawy 

warunków ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru, o tyle wymóg ten w 

przypadku garaży może zostać poddany pod dyskusję.  

Zgodnie z przywołanym raportem w latach 1994-2005 w garażach zginęły tylko 

2 osoby (z czego pierwsza prawdopodobnie została zamordowana, natomiast 

druga popełniła samobójstwo), a poszkodowane zostało 87 osób.  

Porównując budynki przeznaczone jedynie do parkowania samochodów z 

innymi obiektami, okazuje się, że pomimo braku zapewnienia warunków 

ewakuacji przez system oddymiania zajmują one drugie miejsce pod względem 

bezpieczeństwa, z 18 poszkodowanymi na 1 000 pożarów wobec 230 

poszkodowanych na 1 000 pożarów mieszkań. Liczba poszkodowanych 

wzrasta jedynie w przypadku pożarów garaży (nie tylko wywołanych palącym 

się samochodem) powiązanych funkcjonalnie z obiektami zamieszkania 

zbiorowego. W tym przypadku wynosi 134 poszkodowanych na 1 000 pożarów.  
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Instalacja grawitacyjna 

1. klapy dymowe, 

2. okna oddymiające, 

3. połaciowe okna oddymiające. 
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Zasady doboru urządzenia oddymiającego. 

Powierzchnia czynna otworu  

jest to efektywna powierzchnia otworu przez który 

zachodzi wymiana gazowa. Uzyskuje się ją poprzez 

pomnożenie powierzchni geometrycznej otworu i 

współczynnika efektywności (CV). 

 

PN-EN 12101-2:2005  Systemy kontroli rozprzestrzeniania 

dymu i ciepła - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

klap dymowych   (europejska norma zharmonizowana) 
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Instalacja grawitacyjna 
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Instalacja grawitacyjna 
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Instalacja grawitacyjna 

Współczynnik aerodynamicznej powierzchni czynnej Cv 

Klapy dymowe przeznaczone do montażu na dachach obiektów bada się przy 

oddziaływaniu wiatru o prędkości 10 m/s, podczas gdy klapy dymowe (okna) 

przeznaczone do montażu na ścianach bada się bez oddziaływania wiatru. 
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Instalacja grawitacyjna 

Współczynnik wypływu urządzenia, bez względu na typ badania, wyznacza się 

z poniższej zależności: 

 

Tabela 1. Przykładowe wartości współczynników wypływu dla klap dymowych i okien oddymiających 

oferowanych przez różnych producentów 

Wymiar  Typ Producent 1 Producent 2 Producent 3 

1,4 m x 2,0 m  bez  owiewek 0,63 0,61 0,62 

 z owiewkami 0,68 0,72 0,68 

 okno oddymiające (60°) 0,60 0,61 0,60 

1,9 m x 2,0 m bez owiewek 0,59 0,58 0,60 

 z owiewkami 0,67 0,71 0,68 

 okno oddymiające (60°) 0,65 0,62 0,60 

 



Oddymianie garaży 

1. Instalacja kanałowa, 

2. Instalacja strumieniowa. 
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Mity i błędne przekonania dotyczące metod obliczeniowych  
 

W środowisku pożarniczym wciąż daje się zaobserwować dwie skrajne postawy 

wobec wykorzystania metod obliczeniowych podczas projektowania, tj. skrajny 

sceptycyzm i nadmierny entuzjazm. W pierwszym przypadku często opiera się to na 

poglądzie, że modelowanie CFD (lub szerzej modelowanie numeryczne) to 

wynalazek stworzony i stosowany wyłącznie dla celów pożarniczych, nie mający 

większego odzwierciedlenia w rzeczywistości, mający wyłącznie cel komercyjny i 

mogący przynieść wiele szkód, gdyż wyniki symulacji z góry można uznać za 

niewiarygodne. Wyznawcy tego poglądu najczęściej w ogóle nie zdają sobie 

sprawy, że modelowanie pożarów to tylko mały wycinek wachlarza zastosowań 

fizyki komputerowej (czy nawet samego CFD). Numeryczna mechanika płynów jest 

z powodzeniem stosowana w projektowaniu silników spalinowych i odrzutowych, 

kotłów energetycznych, samolotów, procesów odlewniczych, chłodzenia elektroniki, 

i wielu innych gałęziach przemysłu. Trudno podejrzewać, że koncerny przemysłowe 

wydawałyby potężne pieniądze na rozwijanie metod, które są nieprzydatne i 

generują fikcyjne wyniki.  

Z drugiej strony można zaobserwować podejście, że wyniki symulacji są 

bezsprzeczną podstawą nie tylko do projektowania, ale nawet do formułowania 

ogólnych reguł i praw, bez konieczności ich doświadczalnego sprawdzenia. To 

prowadziło niejednokrotnie do sytuacji, gdzie w oparciu o kilka przeprowadzonych 

symulacji formułowano „prawa” przeczące uznanym zasadom wiedzy technicznej. 
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 Dziękuję za uwagę. 

 

    Marek Siara 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

 

z późniejszymi zmianami 
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Dział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i 
przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz 
budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe 
budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z 
zastrzeżeniem § 207 ust. 2. 

 

 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania: 

 1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1.000 m2, 

 2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2, o których 

mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane 

 wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż 

określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej 

właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego 

oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z 

właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 

państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 

przedmiotu tej ekspertyzy. 
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 3a.  Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 1.000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z 
wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być 
spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie 
do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym 
komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 
państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio 
do przedmiotu tej ekspertyzy. 

 

 4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub 
obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, 
o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
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§ 3.6 budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć 
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, 
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 
socjalny, 
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 15) poziom terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie 
rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej, 

 16) kondygnacja – należy przez to rozumieć poziomą, nadziemną 
lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią 
posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na 
gruncie, a powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy 
osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią 
budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą 
część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, 
mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za 
kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak 
maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotłownia, 

 17) kondygnacja podziemna – należy przez to rozumieć 
kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej 
do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego 
do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację, 

 18) kondygnacja nadziemna – należy przez to rozumieć każdą 
kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną, 
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§ 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania 
temu budynkowi odpowiednich wymagań 
rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, 
znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego 
stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 
osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę 
płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń 
technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu 
stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku 
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi.  
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WYSOKOŚĆ BUDYNKU – H 

H – poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi 

H – poddasze przeznaczone na pobyt ludzi 
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WYSOKOŚĆ BUDYNKU – H 
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§ 8. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych 
wprowadza się następujący podział budynków na grupy 
wysokości: 

 

   1)   niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub 
mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych 
włącznie, 

   2)   średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad 
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 
kondygnacji nadziemnych włącznie, 

   3)   wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem 
terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji 
nadziemnych włącznie, 

   4)   wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu. 
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§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271 - 273 lub 
przepisów odrębnych określających dopuszczalne 
odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają 
inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy 
sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
w odległości nie mniejszej niż: 

    1)  4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z 
otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 

    2)  3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 

 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od 
granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika 
to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte 
w § 13, 60 i 271 - 273, dopuszcza się: 

 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 
mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na 
działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m, 

 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką 
budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do 
ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku 
projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na 
budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m 
wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma 
budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 

 3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości 
mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, 
jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego 
dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o 
nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, 
zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być 
otworów okiennych lub drzwiowych, 

 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 
5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z 
sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych. 
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4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w 

sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje 

objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem 

oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy 

- Prawo budowlane. 

 

 

 
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

  20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
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5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być 
mniejsza niż: 

    1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a 
także do takich części budynku jak galeria, taras, schody 
zewnętrzne, pochylnia lub rampa, 

    2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego 
umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. 

 6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając 
przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 - 273, nie może być 
sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w 
odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej 
działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania 
zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla 
którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, 
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. 

 7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do 
podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej 
spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie 
poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się. 
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§ 181. 1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci 
zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, 
należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie 
załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w 
samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub 
ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł 
zasilania powinien być zespół prądotwórczy. 

 

2. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w 
pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego 
istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony 
sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania 
tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań 
wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków 
występujących w pomieszczeniu.  
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3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować: 
 1) w pomieszczeniach: 

     a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, 

     b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz 

                    sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, 

     c) wystawowych w muzeach, 

     d) o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych 

                    wyłącznie światłem sztucznym, 

     e) o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności 

                   publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach 

       produkcyjnych i magazynowych, 

 2) na drogach ewakuacyjnych: 

     a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1, 

     b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 

     c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim 

                   do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, 

     d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej 

                   i zamieszkania zbiorowego. 
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Skrócenie wymaganego minimalnego czasu działania 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dwóch do jednej 

godziny (§ 181 ust.5).  

 

 

Przedmiotowa zmiana stanowi skorelowanie wymagań z  

Polską Normą  PN-EN 1838: 2005 Zastosowania oświetlenia 

– Oświetlenie awaryjne.  



§ 183. 2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub 

zawierających strefy zagrożone wybuchem. 

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 

obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 

4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła 

zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku. 

 Rozważając cel, który przyświeca stosowaniu PWP należy tu rozumieć raczej wejście instalacji 

do budynku a nie wejście fizyczne.  
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Przykład prawidłowego umieszczenia PWP 



Przykład niezgodnego z przepisami sposobu umieszczenia PWP 
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§ 204. 7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami 

przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: 

hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, 

dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w 

urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla 

bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, 

odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.  
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Dział VI 

Bezpieczeństwo pożarowe 
 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

 
§ 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane 

i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

  1)   nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia, 

  2)   ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, 

  3)   ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, 

  4)   możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, 
wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia 
awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 
ust. 2 i 3a, również do użytkowanych budynków istniejących, które na 
podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi. 
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§ 208. 1. Przepisy niniejszego działu określają 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

pożarowego budynków lub ich części, 

wynikające z ich przeznaczenia i sposobu 

użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, 

a także położenia w stosunku do poziomu 

terenu oraz do innych obiektów budowlanych. 
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§208. 2. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia: 

 1) przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
określających w szczególności: 

     a) zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia 
wybuchem, 

     b) warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje 
sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

     c) zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

     d) wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

 2) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

     a) gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

  b) klas odporności ogniowej elementów budynku, 

  c) klas dymoszczelności zamknięć otworów, 

  d) właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji  
  pożarowej, 

  e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

  f) reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych, 

  g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
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§ 208a. 1. Określeniom użytym w rozporządzeniu: niepalny, niezapalny, trudno 
zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący, 
odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia. 

 2. Elementy budynku określone w rozporządzeniu, jako nierozprzestrzeniające 
ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie rozprzestrzeniające ogień, 
powinny spełniać, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagania zgodnie z załącznikiem nr 
3 do rozporządzenia. 

 3. W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną 
zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku: 

 1) nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku 
nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz, jak i od 
zewnątrz budynku, 

 2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które z 
jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień, natomiast przy działaniu ognia 
z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające 
ognia, 

 3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które przy 
działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są, jako silnie 
rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu 
ognia z drugiej strony 

 - dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, a przy działaniu ognia od 
zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody 
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
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Określenia dotyczące palności 

stosowane w rozporządzeniu  

Klasy reakcji na ogień  

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 
  

 Niepalne 
 A1 ;  

 A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ; 

 Palne 

 niezapalne 

 A2-s1,d1 ;  A2-s2,d1 ;  A2-s3,d1 ; 

 A2-s1,d2 ;  A2-s2,d2 ;  A2-s3,d2 ;  

 B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-s3, d0; 

 B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; 

 B-s1, d2;  B-s2, d2;  B-s3, d2; 

 trudno zapalne 

 C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3,d0 ; 

 C-s1,d1 ;  C-s2,d1 ;  C-s3,d1 ; 

 C-s1,d2 ;  C-s2,d2 ;  C-s3,d2 ; 

 D-s1,d0 ;  D-s1,d1 ;  D-s1,d2 ; 

 łatwo zapalne 

 D-s2,d0 ;  D-s3,d0 ; 

 D-s2,d1 ;  D-s3,d1 ; 

 D-s2,d2 ;  D-s3,d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 Niekapiące 

 A1 ;   

 A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ; 

 B-s1,d0 ;  B-s2,d0 ;  B-s3,d0 ; 

 C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3,d0 ; 

 D-s1,d0 ;  D-s2,d0 ;  D-s3,d0 ; 

 Samogasnące  co najmniej E 

 Intensywnie dymiące 

 A2-s3,d0 ;  A2-s3,d1 ;  A2-s3,d2 ; 

 B-s3,d0 ;  B-s3,d1 ;  B-s3,d2 ; 

 C-s3,d0 ;  C-s3,d1 ;  C-s3,d2 ; 

 D-s3,d0 ;  D-s3,d1 ;  D-s3,d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo 

zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym 

wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień  
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Określenia dotyczące palności 

stosowane w rozporządzeniu 

Klasy reakcji na ogień  

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008  

 Niepalne  A1fl ;  A2fl-s1 ;  A2fl-s2 

 Trudno zapalne  Bfl-s1 ;  Bfl-s2 ;  Cfl-s1 ;  Cfl-s2 

 Łatwo zapalne  Dfl-s1 ;  Dfl-s2 ;  Efl ;  Ffl 

 Intensywnie dymiące  A2fl-s2 ;  Bfl-s2 ;  Cfl-s2 ;  Dfl-s2 ;  Efl ;  Ffl 
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§ 209. 1. Budynki oraz części budynków, 
stanowiące odrębne strefy pożarowe w 
rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i 
sposób użytkowania, dzieli się na: 

   1)   mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i 
 użyteczności publicznej charakteryzowane 
 kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej 
 jako ZL, 

   2)   produkcyjne i magazynowe, określane dalej 
 jako PM, 

   3)   inwentarskie (służące do hodowli 
 inwentarza), określane dalej jako IN. 
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2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy 
pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej 
niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi: 

 

   1)   ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do 
 jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących 
 ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede 
 wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
 poruszania się, 

   2)   ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o 
 ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, 
 żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, 

   3)   ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i 
 ZL II, 

   4)   ZL IV - mieszkalne, 

   5)   ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I 
 i ZL II. 
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BUDYNEK MIESZKALNY – do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie 

       wysokość 15 m. 

klatka  

schodowa 

kondygnacja 4 

kondygnacja 3 

kondygnacja 2 

kondygnacja 1  
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BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY – 4 kondygnacje, wysokość 15 m 

klatka  

schodowa 

kondygnacja 4 

kondygnacja 3 

kondygnacja 2 

kondygnacja 1  

      ZLIII 
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BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY – 4 kondygnacje, wysokość 15 m 

klatka  

schodowa 

kondygnacja 4 

kondygnacja 3 

kondygnacja 2 

kondygnacja 1  

      ZLIII 
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§ 210. Części budynku wydzielone ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od 

fundamentu do przekrycia dachu - mogą być 

traktowane jako odrębne budynki. 
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Rozdział 2 

Odporność pożarowa budynków 
 
§ 212. 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich 

części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych 
literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216. 

 2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do 
jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela: 

  

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 

1 2 3 4 5 6 

niski (N) B B C D C 

średniowysoki (SW) B B B C B 

wysoki (W) B B B B B 

wysokościowy (WW) A A A B A 



123 

3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w 
budynkach wymienionych w poniższej tabeli, do poziomu w niej 
określonego: 

  

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL I ZL II ZL III 

1 2 3 4 

1 D D D 

2*) C C D 

*)  gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu.  
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4. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN, z 
zastrzeżeniem § 282, określa poniższa tabela: 

  

 
  
  

Budynek wielokondygnacyjny 

Maksymalna gęstość 

obciążenia 
ogniowego 

strefy 
pożarowej w 

budynku  
Q [MJ/m2] 

Budynek o jednej 
kondygnacji 
nadziemnej 

(bez 
ograniczenia 
wysokości) 

niski  
  
  
  
  

(N) 

średniowysoki 
  
  
  

(SW) 

wysoki  
  
  
  
  

(W) 

wysokościowy 

  
  
  

(WW) 

1 2 3 4 5 6 

Q  500 "E" "D" "C" "B" "B" 

500 < Q  1.000 "D" "D" "C" "B" "B" 

1.000 < Q  2.000 "C" "C" "C" "B" "B" 

2.000 < Q  4.000 "B" "B" "B" * * 

Q > 4.000 "A" "A" "A" * * 

* - Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mogą występować takie budynki. 
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§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, 

powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem § 213 

oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5)*) 

1 2 3 4 5 6 7 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop 1) 

ściana 

zewnętrzna 

1),2) 

ściana 

wewnętrzna 

1) 

przekrycie 

dachu 3) 

A R240 R30 REI120 EI120 EI60 RE30 

B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30 

C R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15 

D R30 (-) REI30 EI30 (-) (-) 

E (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Oznaczenia w tabeli: 

 R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

 E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

 I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

 (–)–nie stawia się wymagań. 

 1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna 
spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań 
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

 2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z 
połączeniem ze stropem. 

 3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien 
połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie 
zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w 
którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 
spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

 4)Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu 
klasy E I 30. 

 5)Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami 
złączy i dylatacjami. 



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Nowe rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 nazywane jest w skrócie rozporządzeniem CPR 

(Construction Products Regulation). 

 

ZAŁĄCZNIK I 

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. Nośność i stateczność 

2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: 

a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; 

b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone; 

c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; 

d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; 

e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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Zapis w CPR (Construction Products Regulation) ma treść: 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w 

przypadku wybuchu pożaru nośność konstrukcji została zachowana przez 

określony czas. 

 

Ale istniejące przepisy (WT) w § 216 dopuszczają wykonywanie budynków w klasie „E” odporności 

pożarowej która pozwala na wykonywanie konstrukcji bez odporności ogniowej – co jest sprzeczne z 

wyżej wymienionym zapisem CPR. 
 

Rozporządzenie CPR jest nadrzędne i musi być stosowane. 
 

Dlatego projektant budynku w klasie „E” odporności pożarowej powinien określić czas w którym 

konstrukcja budynku zachowa nośność „R”, 
 

Przy określaniu tego czasu powinien uwzględnić: 

-  czas w którym osoby znajdujące się wewnątrz będą mogły opuścić obiekt budowlany lub być 

uratowane w inny sposób lub czas w którym pożar zostanie ugaszony. 

-  bezpieczeństwo ekip ratowniczych prowadzących działania wewnątrz budynku, niezbędne do 

jego uratowania. 
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Rozdział 3 
Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe 
 
§ 226. 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od 

innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami 
wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od 
innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7. 

 
§ 227. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa 

tabela: 

  
  

Kategoria zagrożenia  
ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 

  

w budynku o jednej 
kondygnacji  
nadziemnej  

(bez ograniczenia  
wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

niskim  
  
  

(N) 

średniowysokim 

  
  

(SW) 

wysokim i  
wysokościowym 

  
(W) i (WW) 

1 2 3 4 5 

ZLI, ZLIII, ZLIV, ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500 

ZL II 8.000 5.000 3.500 2.000 
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§ 227. 4. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których 
mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych 
budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem 
zastosowania: 

    1)   stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych - o 100%, 

    2)   samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za  
 pomocą systemu wykrywania dymu - o 100%. 

 Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 
dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%. 

 
5. Ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku 

wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi 
do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. 
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§ 232. 7. Dopuszcza się stosowanie w strefach 
pożarowych PM otworu w ścianie oddzielenia 
przeciwpożarowego, służącego przeprowadzeniu 
urządzeń technologicznych, chronionego w sposób 
równoważny wymaganym dla tej ściany drzwiom 
przeciwpożarowym pod względem możliwości 
przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu, w 
przypadku pożaru. 
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§ 232. 4. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia 

 przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów 

 określa poniższa tabela: 

  
  

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku 

  

Klasa odporności ogniowej 

  
elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 

drzwi 
przeciwpożaro

wych lub 
innych 

zamknięć 
przeciwpożaro

wych 

  

  
drzwi z przedsionka przeciwpożarowego 

ścian i stropów, 
z 

wyjątkiem 
stropów w 

ZL 

stropów w ZL 
na korytarz i do 

pomieszczenia 

na klatkę 
schodową*) 

1 2 3 4 5 6 

"A" R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60 

"B" i "C" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

"D" i "E" R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 

*)  Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla 

drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. 
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Rozdział 4 

Drogi ewakuacyjne 
 
§ 236. 1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być 

zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz 
budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 
komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". 

 2. Ze strefy pożarowej, o której mowa w ust. 1, powinno być wyjście 
bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową, z 
zastrzeżeniem § 227 ust. 5. 

 3. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane 
drzwiami. 

 
§ 256. 1. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę 

do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej 
"dojściem ewakuacyjnym", mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W 
przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem 
przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego 
przedsionka. 

 2. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa w ust. 
1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami 
o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30, wyposażonej w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, a w przypadku, 
o którym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi. 
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3. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa 

 poniższa tabela: 

  Długość dojścia w m 

Rodzaj strefy pożarowej przy jednym dojściu 
przy co najmniej 2  

dojściach1) 

1 2 3 

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)   Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

2)   W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
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4. Długości dojść ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 3, mogą być 
powiększone pod warunkiem ochrony: 

   1)   strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami 
gaśniczymi wodnymi - o 50%, 

   2)   drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi 
uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu - o 50%. 

 

 Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może 
być powiększona o 100%. 
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§ 245. W budynkach: 

 1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II, 

 2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową 
ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 

 3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym 
strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego 
powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone 
wybuchem,  

 należy stosować klatki schodowe obudowane i 
zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania 
dymu. 
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Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w budynku 

mieszkalnym średniowysokim 

  Długość dojścia w m 

Rodzaj strefy pożarowej przy jednym dojściu 
przy co najmniej 2  

dojściach1) 

1 2 3 

ZL IV  602) 100 

1)   Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

2)   W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
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BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI – od 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie 

Kondygnacja 1 

Kondygnacja 2 

Kondygnacja 3 

Kondygnacja 4 

Kondygnacja 5 klatka 

schodowa 

4 m 
15 m 

15 m 

15 m 

15 m 
5 m 
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BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI – od 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie 

Kondygnacja 1 

Kondygnacja 2 

Kondygnacja 3 

Kondygnacja 4 

Kondygnacja 5 klatka 

schodowa 
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§ 271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków 

niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na 

powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną 

w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 

i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli: 
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Rodzaj budynku oraz dla 

budynku PM maksymalna 

gęstość obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej 

PM  

Q w MJ/m2 

 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej PM  

Q w MJ/m2 

       PM 

   ZL  IN  Q ≤ 1.000  1.000 < Q ≤ 4.000  Q > 4.000 

1  2  3  4  5  6 

ZL  8  8  8  15  20 

IN  8  8  8  15  20 

PM Q ≤ 1.000  8  8  8  15  20 

PM 1.000 < Q ≤ 4.000  15  15  15  15  20 

PM Q > 4.000  20  20  20  20  20 
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Odległości między zewnętrznymi ścianami budynków 

niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a 

mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę 

odporności ogniowej (E), odpowiednią do klasy odporności 

pożarowej budynku. 

 
(następny slajd) 
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Konieczność zwiększenia odległości między budynkami z uwagi na występowanie 

zewnętrznej ściany od strony sąsiedniego budynku lub przekrycia dachu jednego 

z budynków rozprzestrzeniającego ogień 
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Wymagania § 271 ust. 10-12 rozporządzenia MI dotyczące ustalania odległości między 

ścianami zewnętrznymi budynków usytuowanych względem siebie pod różnym kątem. 

Pt – pas terenu o szerokości określonej w § 271 ust. 1-7 rozporządzenia MI 
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§ 270. 1. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna: 

 

 1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w 
czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych 
przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi 
zadymienie lub temperatura uniemożliwiające 
bezpieczną ewakuację, 

 

 2) mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego 
uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego 
wypływu wraz z dymem. 
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§ 270 ust. 2 i 3 
 

 W przypadku elementów obsługujących tylko jedną 

strefę wymagane jest spełnianie przez nie wymagań 

w zakresie szczelności ogniowej i 

dymoszczelności, tak jak dla stropu:  
 

– kanały oddymiające – E600S lub E300S, jeżeli 

wynikająca z obliczeń temperatura dymu nie 

przekracza 300 ºC, 
 

– klapy odcinające – według zasad jak wyżej E600S AA 

lub E300S AA. 



150 

§ 270 ust. 2 i 3 
 

W przypadku omawianych elementów obsługujących 

więcej niż jedną strefę wymagane jest spełnienie 

wymagań odporności ogniowej w zakresie 

szczelności i izolacyjności ogniowej oraz 

dymoszczelności, tak jak dla stropów, 

odpowiednio:  
 

– kanały oddymiające – EIS 
 

– klapy odcinające – EIS AA. 
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§ 270 ust. 4 i 5 

 
 

Klasy wentylatorów:  
 

– F60060 – jeśli przewidywana temperatura dymu przekracza 400 

ºC, 

– F400120 – w pozostałych przypadkach, przy czym dopuszcza 

się inne klasy, jeżeli z analizy obliczeniowej temperatury dymu  

oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych wynika 

taka możliwość. 
 

Klasy klap dymowych: 

– B30030 – dla klap otwieranych automatycznie, 

– B60030 – dla klap otwieranych wyłącznie w sposób ręczny. 
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Cel wentylacji pożarowej: 

 zapewnienie wymaganego stanu środowiska w czasie niezbędnym  
do ewakuacji i rozpoczęcia działań gaśniczo - ratowniczych;   

 ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ciepła;  

 umożliwienie prowadzenia działań gaśniczo –ratowniczych.  

Stan graniczny środowiska w warunkach pożaru 

  temperatura w strefie przebywania ludzi nie powinna przekraczać 60 ºC;  

  zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych nie powinien być mniejszy niż 10 m;  

  natężenie promieniowania cieplnego nie powinno przekraczać 2,5 kW/m2;  

  źródło dymu i ciepła powinno być widoczne.  

 utrzymanie warstwy wolnej od dymu (niewielkim zadymieniu) na wysokości 
co najmniej 2,0 m nad poziomem, na którym mogą przebywać ludzie;  
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WENTYLACJA  POŻAROWA 

ochrona przed 

zadymieniem 

kontrola 

dymu i ciepła 

wentylację 

oddymiająca 

mechaniczna  

grawitacyjna  podwyższenie ciśnienia  

obniżenie ciśnienia  



154 

Wentylacja strumieniowa 

Oczyszczanie z dymu i ciepła 

Kontrola dymu i ciepła 

Wentylacja przewodowa 

Usuwanie dymu i ciepła 

Oczyszczanie z dymu i ciepła 



155 

Wentylacja oddymiająca 
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Metody projektowania systemów wentylacji pożarowej 

symulacje 

komputerowe  

obliczenia analityczne badania modelowe 
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Definicja siatki obliczeniowej 

Jakość siatki obliczeniowej oraz jej rozdzielczość 

(liczba elementów) wpływa bezpośrednio na 

dokładność otrzymanego rozwiązania. 

W zależności od wykorzystywanego 

oprogramowania możliwe są do zastosowania 

następujące rodzaje siatek obliczeniowych: 

- heksahedralna, 

- tetrahedralna, 

- piramidalna, 

- polyhedralna. 

Elementy geometryczne związane z przepływem, tj. kratki nawiewne, wyciągowe, 

klapy dymowe, wentylatory, powinny być opisane w taki sposób, aby na krótszej 

krawędzi nie było mniej niż 5 elementów. 

Obszar, w którym mamy do czynienia z przepływami wywołanymi konwekcją, 

powinien być opisany siatką, której wielkość elementu nie przekracza 0,15 m. 
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Wpływ siatki numerycznej na dokładność rozwiązania 
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Najczęściej popełniane błędy w symulacjach komputerowych 
rozprzestrzeniania się dymu i ciepła 



164 



165 



166 



167 



168 



169 

Testy odbiorowe systemów wentylacji pożarowej 
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Testy odbiorowe systemów wentylacji pożarowej 
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Testy odbiorowe systemów wentylacji pożarowej 
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Testy odbiorowe systemów wentylacji pożarowej 
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Testy odbiorowe systemów wentylacji pożarowej 
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Wymagania przeciwpożarowe dla garaży 
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Wymagania przeciwpożarowe dla garaży 

 

Zmiany wymagań dla garaży dotyczą przede wszystkim: 
 

 zrównania dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej nadziemnego i 

podziemnego garażu zamkniętego, która obecnie wynosi 5000 m2 (§ 

277 ust. 1), 
 

 rezygnacji z określania dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 

garażu otwartego, poprzez usunięcie ustępu 6 w § 277, 
 

 wprowadzenia, jako jednego z warunków zwiększenia dopuszczalnej 

powierzchni strefy pożarowej, ochrony tej strefy za pomocą 

samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych, w miejsce stałego 

urządzenia gaśniczego tryskaczowego (§ 277 ust. 2 pkt 1), 
 

 zwiększenia maksymalnej wysokości prześwitu pomiędzy stropem 

garażu a ścianą oddzielającą poszczególne boksy garażowe z 0,2 do 

0,5 m (§ 277 ust. 2 pkt 2),  
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Zmiany wymagań dla garaży dotyczą przede wszystkim – 

c.d.: 
 

 wprowadzenia, jako kryterium obowiązku stosowania samoczynnych 

urządzeń oddymiających w garażu zamkniętym, o powierzchni 

całkowitej garażu przekraczającej 1500 m2, w miejsce powierzchni 

strefy pożarowej przekraczającej powierzchnię 1500 m2 (§ 277 ust. 4), 
 

 doprecyzowania, że wymagania w zakresie dopuszczalnej długości 

przejścia ewakuacyjnego, dotyczą  długości przejścia do najbliższego 

wyjścia ewakuacyjnego (§ 278 ust. 1), 
 

 wprowadzenia obowiązku stosowania wentylacji mechanicznej, 

sterowanej czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu 

propan – butan, w garażach, w których dopuszcza się parkowanie 

samochodów zasilanych tym gazem, i w których poziom podłogi 

znajduje się poniżej poziomu terenu (§ 108 ust.4). 
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2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem 
ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 

 2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku 

            odpowiadają elementy: 

       –  wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; 

              A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0; 

       – stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; 

             A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym 

             warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć 

             klasę reakcji na ogień co najmniej E; 

 2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku 

             odpowiadają elementy: 

       - wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0; 

             C-s2,d0; C-s3,d0 oraz  D-s1,d0 ; 

           - stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0;  

             C-s2,d0 ;  C-s3, d0  oraz  D-s1,d0, przy czym warstwa 

             izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji 

             na ogień co najmniej E. 
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 Ponieważ dostosowanie budynku istniejącego do nowych wymagań, 
może okazać się niemożliwe z uwagi na występujące już w nim 
rozwiązania konstrukcyjno-budowlane, można wykorzystać tryb 
rozwiązań zamiennych - §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Polega on na 
wskazaniu innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa 
pożarowego i uzyskaniu dla tego sposobu akceptacji właściwego 
terenowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej. W takim przypadku, sporządzając dokumentację 
projektową należy uwzględnić również wydane w tym trybie 
postanowienie właściwego komendanta. 
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ALGORYTM USTALANIA WYMAGAŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA 

PROJEKTANTA 
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Proponuję następujący algorytm ustalania wymagań 

przeciwpożarowych przy projektowaniu obiektu: 
 

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej 
działalności. Określenie czy będzie to obiekt zaliczany do 
kategorii zagrożenia ludzi (ZL), produkcyjno-magazynowy (PM) 
czy inwentarski (IN), 

    2.  Kategoria zagrożenia ludzi. W przypadku budynków zaliczanych 
do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), części budynku 
zakwalifikowane do różnych kategorii ZL, 

    3.  Procesy technologiczne, instalacje technologiczne, przewidywana 
obecność, wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych 
pożarowo, 

    4.  Materiały stosowane w produkcji i magazynowaniu, w tym 
przedstawienie ich charakterystyk pożarowych, 

    5.  Warunki budowlane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, w 
tym ustalenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku i 
odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku, 
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  6. Podział budynku na strefy pożarowe oraz występowanie  

pomieszczeń, których elementy budowlane wymagają zachowania 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej, np. kotłownie, składy 

opału, piwnice, poddasza, pomieszczenia technologiczne, 

  7.  Powierzchnia stref pożarowych, 

  8.  Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, 

  9.  Charakterystyka zagrożenia wybuchem, 

10.  Instalacje użytkowe: elektryczna, odgromowa, itp. 

11.  Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

weryfikacja odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych dokonanych w myśl § 2.2 przepisów techniczno-

budowlanych, 
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12. Warunki ewakuacji, elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia 

stałego: wyjścia ewakuacyjne (ilość, szerokość, kierunki i sposoby 

otwierania drzwi), przejścia ewakuacyjne (długość, szerokość, 

wysokość), dojścia ewakuacyjne (długość, szerokość, wysokość, 

klasa odporności ogniowej obudowy), klatki schodowe (klasa 

odporności ogniowej obudowy, biegów i spoczników, wyposażenie 

w urządzenia oddymiające lub służące do usuwania dymu, 

szerokość biegów, spoczników, ilość stopni), dźwigi 

przeciwpożarowe, elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia 

stałego, 

13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych: drogi pożarowe (parametry dróg 

pożarowych, możliwość dojazdu i dostępu do budynku), 

przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne (hydranty wewnętrzne, 

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – hydranty 

zewnętrzne, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, pompownie 

przeciwpożarowe, wyposażenie w gaśnice przenośne (ilość, 

rozmieszczenie), 
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14. Urządzenia przeciwpożarowe – SSP, DSO, oświetlenie 

awaryjne i inne. 

 

 

W zależności od charakterystyki obiektu algorytm będzie 

nieznacznie modyfikowany, aby ukazać podstawowe 

wymagania ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu. 
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 Dziękuję za uwagę. 

 

    Marek Siara 
             


