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Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada ć budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)



§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być
projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 
użytkowania nie prowadziły do:

1)zniszczenia całości lub części budynku,

2)przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej 
wielkości,

3)uszkodzenia części budynków, połączeń lub 
zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji,

4)zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu 
nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Dział V

Bezpieczeństwo konstrukcji



§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki 

zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności 

oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także 

zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.



Dział VI

Bezpieczeństwo pożarowe

§ 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być
zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1)nośność konstrukcji przez czas wynikaj ący z rozporz ądzenia,

2)ograniczenie rozprzestrzeniania si ę ognia i dymu w budynku,

3)ograniczenie rozprzestrzeniania si ę pożaru na s ąsiednie 
budynki,

4)możliwo ść ewakuacji ludzi,

a także uwzgl ędniaj ący bezpiecze ństwo ekip ratowniczych .



Klasa odporno ści
pożarowej budynku

Klasa odporno ści ogniowej elementów budynku5)*

główna
konstrukcja

nośna

konstrukcja
dachu

strop1) ściana
zewnętrzna 

1),2)

ściana
wewnętrzna 1)

przekrycie
dachu 3)

1 2 3 4 5 6 7

A R 240 R 30 REI 120 REI 120 
(o-i)

EI 60 RE 30

B R 120 R 30 REI 60 REI 60 
(o-i)

EI 30 RE 30

C R 60 R 15 REI  60 REI 30 
(o-i)

EI 15 RE 15

D R 30 - REI 30 EI 30
(o-i)

- -

E - - - - - -
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 EI 30.

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

Dobór klasy odporności ogniowej:



Dobór klasy odporności ogniowej:

- podział na strefy po żarowe,

- warunki ewakuacji (obudowa),

- lokalizacja obiektu,

- dobór wydziele ń pożarowych (np. poddasza),



Problemy w zakresie zapewnienia odporności 
ogniowej.

projektowe wykonawcze



PROJEKTOWE

- Niewłaściwy dobór klasy odporności pożarowej budynku

- Niewłaściwy dobór klasy odporności ogniowej 
elementów budowlanych w kontekście klasy odporności 
pożarowej budynku



PROJEKTOWE

- Niewłaściwa dobór klas odporności ogniowej elementów 
budowlanych w kontekście podziału na strefy pożarowe 
budynku.
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PROJEKTOWE

Niewłaściwe zapisy w projekcie budowlanym np.:

- Konstrukcja drewniana dachu zostanie zabezpieczona 
do klasy odporności ogniowej RE 15 poprzez malowanie 
stosowanymi farbami np. FOB……



PROJEKTOWE

Niewłaściwy dobór zabezpieczenia przeciwpożarowego 
elementów np. elementów stalowych: 
- nieprawidłowe obliczenia współczynnika masywności
- nieprawidłowy dobór grubości warstwy ochronnej,
- nieprawidłowy dobór warstwy podkładowej i 
nawierzchniowej



PROJEKTOWE

Brak koordynacji branżowej.



WYKONAWCZE

Niewłaściwe dobór sposobu zabezpieczenia –
tzw. „płyty GKF pożarowe do wszystkiego”



WYKONAWCZE

Wykonanie niezgodne z warunkami określonymi w 
dokumentacji odniesienia (np. Aprobata Techniczna, 
Klasyfikacja w zakresie odporności na ogień) 



WYKONAWCZE

Wykonanie niezgodne z 
warunkami określonymi w 
dokumentacji odniesienia (np. 
Aprobata Techniczna, 
Klasyfikacja w zakresie 
odporności na ogień) 



PRZYKŁADY



PRZYKŁADY



PRZYKŁADY



PRZYKŁADY


