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Podstawowe akty prawne regulujące 

proces inwestycyjny 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej



2.    USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

Omawiane akty prawne:

1. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351)

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
(Dz. U. 2015 poz. 1505)

3.    USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane



4.    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (poz. 2117 )



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

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) 
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 30 stycznia 2015 r.  (Dz.U. 2015 poz. 305)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)



USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów

Dz. U. 2015 poz. 1505

Data wejścia w życie:  2015-11-30

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu 
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla 
rzeczoznawców (poz. 2083)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. 
w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 1963) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 47) 



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej 

(poz. 2117 )

Data wejścia w życie:  2015-12-15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.)



USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów

Dz. U. 2015 poz. 1505

Art. 2. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. 

UZGODNIENIE

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. 
zm.3) wprowadza się następujące zmiany: 

3) w art. 6: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Autorzy dokumentacji projektowej są obowiązani zapewnić jej zgodność z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej”



Art. 6g. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, 

Art. 6b. Projekt budowlany obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”.

2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które 
powinny stanowić podstawę uzgodnienia, 

3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego, 

4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlane-go obiektu budowlanego, 

5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (poz. 2117 )



§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia 

ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową 
lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej 

(poz. 2117 )

uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
zwanego dalej „uzgodnieniem”;

2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 
budowlanego, które powinny stanowić podstawę uzgodnienia;

3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego;
4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu 

budowlanego;
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.



§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem których projekty budowlane 
wymagają uzgodnienia są: 

1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; 

2) budynek należący do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową 
zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 

3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1 000 m2, zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; 

4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym 
przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2 000 m2; 

5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenie technologiczne lub 
zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m2, 

b) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa ma powierzchnię przekraczającą 1 000 m2 i gęstości obciążenia 
ogniowego  przekraczającą 500 MJ/m2, 

c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2, a znajdująca się w nim strefa pożarowa produkcyjna 
lub magazynowa ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2, 

d) występuje zagrożenie wybuchem; 

6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty o więcej niż 10 stanowiskach postojowych oraz garaż otwarty ze stanowiskami 
postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych; 

7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego; 

8) parking przeznaczony dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne; 

9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny 
oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych; 

10) tunel o długości ponad 100 m; 

11) obiekt jądrowy, o którym mowa art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1512 oraz z 2015 r. poz. 1505). 



§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność 
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem są: 

1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; 

2) budynek należący do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub 
wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 

3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni 
przekraczającej 1 000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; 

4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności 
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się 
możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób 
na powierzchni do 2 000 m2; 

5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową produkcyjną lub 
magazynową, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza 
budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co 
najmniej jeden z następujących warunków: 

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa ma powierzchnię 
przekraczającą 5 000 m2, 

b) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa ma powierzchnię 
przekraczającą 1 000 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającą 

§ 4. 1. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii
zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub
wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do
kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni
przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi
ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do
użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym
przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej
ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;

5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową,
wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza
budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej
jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów
budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość
obciążeniaogniowegoprzekraczającą 500MJ/m2,przekraczającą 1 000 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającą 

500 MJ/m2, 

c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2, a 
znajdująca się w nim strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa ma 
powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego 
przekraczającą 500 MJ/m2, 

d) występuje zagrożenie wybuchem; 

6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty o więcej niż 10 
stanowiskach postojowych oraz garaż otwarty ze stanowiskami 
postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach 
postojowych; 

7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji 
pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego; 

8) parking przeznaczony dla pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne; 

9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi 
przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko 
czerpania wody do celów przeciwpożarowych; 

10) tunel o długości ponad 100 m; 

11) obiekt jądrowy, o którym mowa art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 
listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 
2015 r. poz. 1505).

obciążeniaogniowegoprzekraczającą 500MJ/m ,

b) występuje zagrożenie wybuchem,

c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów
budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość
obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;

6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10
stanowiskach postojowych;

7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu
sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego
systemu ostrzegawczego;

8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary
niebezpieczne;

9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi
przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz
stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10) tunelu o długości ponad 100 m.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.)



UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZ ĄDZENIA







2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej 
do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(poz. 2117 )

c.d.

do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne 
jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą 
warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w 
ust. 1, uzgodnienie jest wymagane.



§ 4. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od 
przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub 
składowania, występujących w obiekcie
budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego, obejmujące w 
szczególności:
1. informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;
2. charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 
przyjętych do celów projektowych;

3. informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

4. informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
5. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
6. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 6. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych;
7. informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów 

sąsiadujących;
9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
10.informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
11.informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;

12.informacje o wyposażeniu w gaśnice;
13.informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a 

w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
oraz o sprzęcie służącym do tych działań.



Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym
określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w
szczególności:
1. powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;
2. odległość od obiektów sąsiadujących;
3. parametry pożarowe występujących substancji palnych;
4. przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;
5. kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

6. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni
zewnętrznych;

7. podział obiektu na strefy pożarowe;
8. klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności
ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

9. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe;

Podstaw ę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków 
ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od przeznaczenia, 
sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu 
magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym 
zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego, 
obejmujące w szczególności:
1. informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;
2. charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z 
procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb 
charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;

3. informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób 
na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne 
powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

4. informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
5. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych;
6. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności 

oraz przeszkodowe;
10. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej;

11. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w
czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych,
systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń
oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

12. wyposażenie w gaśnice;
13. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
14. drogi pożarowe.

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
7. informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 

o odległości od obiektów sąsiadujących;
9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w 

inny sposób;
10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

11. informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń 
służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań 
wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 
przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 
urządzeń;

12. informacje o wyposażeniu w gaśnice;
13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności 
informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych 
działań.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.)



§ 5. 1. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej współpracy 
projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie 
sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:
1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej;
2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków 
zabezpieczenia przeciwpożarowego;
3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem 
stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

różnica

Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone
i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony
przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.)

różnica



Art. 6d. 1. Rzeczoznawca może uzgodnić projekt budowlany obiektu budowlanego bez uwag lub z 
uwagami. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego potwierdza się przez 
opatrzenie go pieczęcią i podpisem.

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz. U. 2015 poz. 1505 

Odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
potwierdzające uzgodnienie projektu budowlanego, umieszcza się na częściach rysunkowych 
egzemplarzy projektu budowlanego przedstawiających:
1) rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego;
2) zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (poz. 2117)

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

(stopień, tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)

............................
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

stwierdzam
bez uwag z uwagami:



Art. 6c. W przypadku gdy projekt budowlany obiektu budowlanego zawiera rozwiązania inne niż 
wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca może uzgodnić 
projekt budowlany, jeżeli dołączono do niego: 

1) zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

„ODSTĘPSTWO”

USTAWA 
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz. U. 2015 poz. 1505 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

2) zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych albo zgodę na zastosowanie rozwiązań 
zamiennych wyrażoną pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.



4) po art. 6 dodaje się art. 6a–6g w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach 
określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, 
jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość 
powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia: 

1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas; 

2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego; 

3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe; 

4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

USTAWA 
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz. U. 2015 poz. 1505 

4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony 
ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania 
zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie: 

1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych; 

2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w 
po-stanowieniu; 

3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych. 



Art. 2. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380, z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany: 

3) w art. 6: 

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„ODDANIE OBIEKTU DO U ŻYTKOWANIA”

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

Dz. U. 2015 poz. 1505 

„6. Inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 
Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia przez tego 
komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.6). 



Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 

1) (uchylony), 

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

3) (uchylony),

4) Państwowej Straży Pożarnej 
– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują 
stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Art. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: 
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: 
a) V, IX–XVI, 
b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, 
c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, 
lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, 
d) XX, 
e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, 
f) XXIV – z wyj ątkiem stawów rybnych, 
g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych, 
h) XXVIII–XXX
– o których mowa w załączniku do ustawy; 
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 



1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego 
nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod 
względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

uzgodnienie

USTAWA 
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

( zmiana Dz. U. 2015 poz. 443 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw)

uzgodnienie

USTAWA 
z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (poz. 2117)



Art 6e. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu 

Art. 7. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska 
niezwłocznie zawiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i 
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanegoo 
zastrzeżeniach do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym uzgodnionym pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, zwanego dalej „rzeczoznawcą”; 

UNIEWA ŻNIENIE UZGODNIENIA

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz. U. 2015 poz. 1505 

Art 6e. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu 
do dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie unieważnia uzgodnienie projektu budowlanego 
obiektu budowlanego, który zawiera rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
mające istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego. 

2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego unieważnia się w drodze postanowienia, na 
które przysługuje zażalenie.

3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje niezwłocznie właściwy organ 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o unieważnieniu 
uzgodnienia.



§ 15. 2.Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego
dokonane przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem
prawa , polegaj ącym na dopuszczeniu rozwi ązań
projektowych maj ących istotny negatywny wpływ na stan
bezpiecze ństwa po żarowego obiektu budowlanego, w
związku z niespełnieniem wymaga ń z zakresu ochrony
przeciwpo żarowej, okre ślonych w przepisach techniczno-
budowlanych lub przeciwpo żarowych, w szczeg ólności
mogących powodowa ć zagro żenie życia ludzi , podlega
unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji,
w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.";

UNIEWA ŻNIENIE UZGODNIENIA

różnica

Art 6e. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu do 
dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie 
unieważnia uzgodnienie projektu budowlanego obiektu 
budowlanego, któryzawiera rozwiązania niezgodne z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające 
istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego 
obiektu budowlanego.

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.";

wg (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.)

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



3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje niezwłocznie właściwy organ 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o unieważnieniu 
uzgodnienia. 

4. W przypadku unieważnienia uzgodnienia komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego może na wniosek inwestora: 

1) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuścić możliwość spełnienia wymagań ochrony 
przeciwpożarowej w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, jeśli we wniosku wykazano spełnienie warunków, o których mowa w art. 6a 
ust. 1; przepis art. 6a ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

UNIEWA ŻNIENIE UZGODNIENIA / PROCEDURA NAPRAWCZA

2) w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany na nowo projekt budowlany 
obiektu budowlanego. 

5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dołącza co 
najmniej 5 egzemplarzy tego projektu. 

Art. 6f.1. Projekt budowlany obiektu budowlanego uzgodniony przez komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej opatruje się pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi wraz z 
postanowieniem. 

2. Jeden egzemplarz projektu budowlanego obiektu budowlanego po-zostaje w aktach sprawy 
organu. 



5) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

….

Art. 11n. 1. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy 
komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców jest sprawowany w zakresie: 

1) uzgadniania przez nich projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych; 

2) wykonywania przez nich ekspertyz technicznych lub opinii, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej; 

RZECZOZNAWCA

3) wywiązywania się przez nich z obowiązków, o których mowa w art. 6d ust. 2 oraz art. 11i ust. 2 pkt 1 i 3. 

……

5. W ramach sprawowania nadzoru Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i komendanci wojewódzcy Państwowej 
Straży Pożarnejmogą żądać od: 

1) rzeczoznawcy wyjaśnień i dokumentów w zakresie objętym nadzorem; 

2) autora projektu budowlanego, którego uzgodnienie jest przedmiotem postępowania, od organów administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organów nadzoru budowlanego, udostępnienia potwierdzonej kopii tego projektu.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, są obowiązane odpowiednio do złożenia wyjaśnień oraz udostępnienia 
dokumentów lub potwierdzonej kopii projektu budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. 

7. W ramach sprawowania nadzoru Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej mogą przeprowadzać postępowanie wyjaśniające.



Wykaz rzeczoznawców do spraw ochrony przeciwpo żarowej znajduje si ę 

na stronach internetowych KG PSP oraz KW PSP .



Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.)

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenupowinien zawierać część opisową oraz część rysunkową 
sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

2. Część opisowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna określać:
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 
budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i 
zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu



2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby 
kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń 
budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg 
uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w 
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, 
dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów 
tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojść 
łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową;

5) urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie 
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne 

3. Część rysunkowa, sporządzona na mapie, z uwzględnieniem § 7, powinna określać:

stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne 
i wymiary;



§ 12. 1.Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna 
przedstawiać:

5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanegopowinien zawierać zwięzły opis techniczny 
oraz część rysunkową.

13) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,
b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych
- wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) 
zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi 
urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co 
najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

2. Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe 
umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to także klas odporności ogniowej 
elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg 
ewakuacyjnych.



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

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, zwanych dalej "obiektami".



Rozdział 1
Przepisy ogólne

Rozdział 2
Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Rozdział 3
Materiały niebezpieczne pożarowo

Rozdział 4
Ewakuacja

Rozdział 5
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 6
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnicStosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic

Rozdział 7
Instalacje i urządzenia techniczne

Rozdział 8
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem

Rozdział 9
Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

Rozdział 10
Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe



§ 16. 1. Użytkowanybudynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w
nim warunki techniczne nie zapewniająmożliwości 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;
3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL
I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod
wpływemognia,bądź wykładzinypodłogowejz materiałułatwozapalnego,wpływemognia,bądź wykładzinypodłogowejz materiałułatwozapalnego,

b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie
zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
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 określony;
6) braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na
zewnątrz budynku.

3. Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zastosować rozwiązania 
zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych. 



WAŻNE INFORMACJE:

�Warunki ewakuacji

�Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja hydrantowa (obiekty, wymagania dla instalacji).

�Obiekty który należy wyposażyć w instalację SUG.

�Obiekty który należy wyposażyć w instalację SSP.

�Obiekty który należy wyposażyć w instalację DSO.

�Ocena zagrożenia wybuchem – metodologia.



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

§ 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi 
urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod 
zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 2. 12 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie 
sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe 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.



§ 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.



§ 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.

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,

Dział VI
Bezpieczeństwo pożarowe

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 i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,…



Dział VI
Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1
Zasady ogólne

Rozdział 2
Odporność pożarowa budynków

Rozdział 3
Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Rozdział 4
Drogi ewakuacyjne

Rozdział 5
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Rozdział 6
Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Rozdział 7
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 8
Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozdział 9
Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozdział 10
Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych



§ 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 Pożarnejlub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

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

„ODSTĘPSTWO”

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.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie:

1) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

2) dróg pożarowych.2) dróg pożarowych.



• Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

• Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych

• Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych

• Pompownie przeciwpożarowe

Drogi pożarowe

• Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia drogi pożarowej

• Wymagania przeciwpożarowe dla dróg pożarowych
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