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Zakres prezentacji
KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom

Zmiany regulacji prawnych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej związanych
z bezpieczeństwem pożarowym budynków
– stan obecny i perspektywy

§ Zmiany przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
które miały miejsce w ostatnim czasie.
§ Trwające prace legislacyjne.
§ Perspektywy zmian prawnych.

st. bryg. Ernest Ziębaczewski
Zakopane, 12-14 października 2022 r.
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Zmiany przepisów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej

„Nowe” przepisy wykonawcze w sprawie uzgadniania
dokumentacji projektowej pod względem ochrony
przeciwpożarowej
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Obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej
pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej – zmiany wcześniejsze

Uzgadnianie dokumentacji projektowej – nowe regulacje

Art. 6b ustawy o ochronie przeciwpożarowej 1)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
Data wejścia w życie:

Uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
wymaga:
§ projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT),
§ projekt architektoniczno-budowlany (PAB),

19 września 2021 r.

§ projekt techniczny (PT),
– obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
§ projekt urządzenia przeciwpożarowego (PUP).
1)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.).
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Znowelizowany katalog obiektów budowlanych

Znowelizowany katalog obiektów budowlanych

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania
działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagają uzgodnienia, są:

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania
działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagają uzgodnienia, są:

§ budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL
I, ZL II lub ZL V;
§ budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę
pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

§ …
§ obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata,
jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

§ budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej
1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację
nadziemną inną niż pierwsza;
§ 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 2000 m2;
§ …

b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza
2000
m2
i
gęstość
obciążenia
ogniowego
w
tych
strefach
w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,
c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,
d) występuje zagrożenie wybuchem;

§…
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Znowelizowany katalog obiektów budowlanych

Znowelizowany katalog obiektów budowlanych

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania
działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagają uzgodnienia, są:

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania
działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagają uzgodnienia, są:

§ …
§ garaż:
a) wielokondygnacyjny,
b) jednokondygnacyjny
zamknięty,
wymagający
zastosowania
urządzenia
oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego,
c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej
niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych;
§ obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej,
stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów;
§ stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking,
na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

§ …
§ obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć
wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy
zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
§ tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;
§ obiekt jądrowy;
§ obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 50 kW;
§ drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowiące dróg
publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

§ …
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Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Uzgadnianie – nowe podejście

§ uzgodnienie projektu zagospodarowania
działki lub terenu (PZT)
uzgodnienie projektu
budowlanego (PB)

§ uzgodnienie projektu architektonicznobudowlanego (PBA)

W szczególności informacje o:
§ powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,

§ uzgodnienie projektu technicznego (PT)

wspólne dane dot.
warunków ochrony
przeciwpożarowej (WOP)
dla całości PB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

§ klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
§ klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,
§ występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń
zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,

§ odrębnie określane dane dot. WOP dla
poszczególnych elementów PB
§ dane dostosowane do zakresu projektów
PZT, PBA oraz PT
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§ usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje
o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,
§ …
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Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

W szczególności informacje o:

§ …
§ przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych,
w tym informacje o:
– drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,
– zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości
wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów
przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,
§ rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych
projektem zagospodarowania działki lub terenu.
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Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

§ powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,
§ charakterystyce zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów
technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych
do celów projektowych,
§ klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
§ kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji,
a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczeń,
§ podziale na strefy pożarowe,
§ maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz
z warunkami przyjętymi do jej określenia,
§ klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,
§ informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w
tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
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Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
W szczególności informacje o:

W szczególności informacje o:
§ …
§ warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające
liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,
§ doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących
bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,
§ przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących
do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań
oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,
§ usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

w

tym

informacje

§ rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych
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projektem architektoniczno-budowlanym.

Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

§ powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,
§ charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów
technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych
do celów projektowych,
§ klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,
§ kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji,
a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczeń,
§ podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego
wykonania,
§ maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz
z warunkami przyjętymi do jej określenia,
§ …
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Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

W szczególności informacje o:

W szczególności informacje o:

§ …
§ informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień
elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg
ewakuacyjnych,
§ informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych
wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach technicznobudowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem
wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,
§ informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz
z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności
poruszania się,
§ informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach
i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych
urządzeń i instalacji,
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§ …

§ …
§ sposobie
zabezpieczenia
przeciwpożarowego
instalacji
użytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych,
§ przyjętych scenariuszach pożarowych,
§ wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,
§ przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach
umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym
działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.
Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej określa się
w całości lub w części, stosownie do zakresu uzgadnianego projektu
oraz przewidywanych w projekcie rozwiązań.
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Scenariusz pożarowy w ramach uzgodnienia

Uzgadnianie projektu urządzenia przeciwpożarowego

Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urządzenia przeciwpożarowego dokonuje się w trakcie sporządzania tych
projektów przez projektanta, w toku wzajemnej współpracy z rzeczoznawcą
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, polegającej na:
§ konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej;
§ wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków
zabezpieczenia przeciwpożarowego;

§ opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego
części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano
stosowanie:
− systemu sygnalizacji pożarowej,
− stałych urządzeń gaśniczych,

Uzgodnienie projektu technicznego jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu
urządzenia przeciwpożarowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
§ zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwiązaniach
dotyczących urządzenia przeciwpożarowego obejmuje co najmniej:
− jego budowę, zakres i cel stosowania,
− parametry techniczno-użytkowe,
− sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru,
− sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu
budowlanego, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami
(urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi,
w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz
− warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
§ przy uzgodnieniu projektu technicznego rzeczoznawca zamieścił adnotację, których
urządzeń przeciwpożarowych dotyczy to uzgodnienie.

− urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu.
Projekt urządzenia przeciwpożarowego ?
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Nowy wzór zawiadomienia o uzgodnieniu
– przygotowanie do elektronizacji procesu

Odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy
Odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy, potwierdzające uzgodnienie projektu
umieszcza się:
1) w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu - w części rysunkowej
projektu na rysunku zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonym na aktualnej
mapie do celów projektowych lub jej kopii;
2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego - w części rysunkowej projektu
na rzucie pierwszej kondygnacji nadziemnej, a gdy część rysunkowa projektu go nie
zawiera, na rzucie najwyższej kondygnacji podziemnej albo na rzucie najniższego
charakterystycznego poziomu;
3) w przypadku projektu technicznego - w części rysunkowej projektu na rzucie
kondygnacji albo poziomu, o których mowa w pkt 2, a gdy część rysunkowa projektu ich
nie zawiera, na schemacie i rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych
elementów wyposażenia instalacyjno-budowlanego, istotnych dla bezpieczeństwa
pożarowego obiektu budowlanego;
4) w przypadku projektu urządzenia przeciwpożarowego - w części rysunkowej projektu
na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w pkt 2, a gdy projekt ich nie
zawiera, na rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów
urządzenia przeciwpożarowego.
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Nowy wzór zawiadomienia o uzgodnieniu
– przygotowanie do elektronizacji procesu
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).
Zmiany przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w:
§ ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

§ ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Doprecyzowanie obowiązków właściciela budynku, obiektu
budowlanego lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej 1)
Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę
przeciwpożarową, jest obowiązany:

Zmiany przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej

(…)
§ zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń
przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne
i niezawodne funkcjonowanie

(wejście w życie od 10 sierpnia 2022 r.)

25

Wprowadzenie możliwości i warunków uzgodnienia
elektronicznej dokumentacji projektowej pod względem
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

1)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.).
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Kwalifikowany podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny - zaawansowany podpis elektroniczny,
który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania
podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie
podpisu elektronicznego.

Art. 6d ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz projekt urządzenia
przeciwpożarowego bez uwag lub z uwagami.
Uzgodnienie projektu w przypadku jego sporządzenia w postaci:
§ papierowej – potwierdza się przez opatrzenie go pieczęcią i podpisem;
§ elektronicznej – potwierdza się przez opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia
opatrzonej tym podpisem, która stanowi załącznik do projektu.

27

Kwalifikowany podpis elektroniczny

zaawansowany podpis elektroniczny - podpis, który:

a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego,
których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz
d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana
danych jest rozpoznawalna.

Podstawowe regulacje:

§ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę
1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73).
§ Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
28
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

Karta uzgodnienia - wymagania

Podpis kwalifikowany można kupić u jednego z
certyfikowanych dostawców. Ich listę można
znaleźć na stronie internetowej Narodowego
Centrum Certyfikacji:

Art. 6d ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Karta uzgodnienia zawiera dane umożliwiające identyfikację uzgodnienia
projektu, obejmujące w szczególności:
§ nazwę, rodzaj i datę opracowania uzgodnionego projektu;

https://www.nccert.pl/

§ lokalizację obiektu budowlanego lub urządzenia przeciwpożarowego;
§ datę dokonania uzgodnienia;

W skład zestawu składającego się na podpis
kwalifikowany wchodzą najczęściej:
§ specjalna karta kryptograficzna, na której
jest zapisany certyfikat kwalifikowany,
§ czytnik kart, który podłącza się do
komputera,
§ oprogramowanie, które należy
zainstalować.

§ stwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
bez uwag albo z uwagami;
§ uwagi - w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami.

29
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Zmiana delegacji ustawowej i konieczność wydania nowego
rozporządzenia

Uzgadnianie elektronicznej dokumentacji projektowej przez
KW PSP po unieważnieniu uzgodnienia
Art. 6e ust. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego
dołącza te projekty w postaci:
1) papierowej - w co najmniej 4 egzemplarzach albo
2) elektronicznej.

Art. 6f ustawy o ochronie przeciwpożarowej
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej opatruje się:
1) pieczęcią organu – w przypadku projektu w postaci papierowej;
2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu – w przypadku projektu w postaci
elektronicznej.

2. Uzgodniony projekt przekazuje się inwestorowi wraz z postanowieniem.
3. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje
w aktach sprawy organu.
4. Do uzgodnienia projektu technicznego stosuje się przepisy ust. 1-3.

Art. 6g pkt 4 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
§ wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia, potwierdzających uzgodnienie projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego,”
§ sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, oraz wzór
tego zawiadomienia.
Przepis przejściowy

(art. 8 ust. 3 z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ):

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6g ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (rozporządzenie MSWiA) zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 2
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Art. 8 ust. 3 z dnia 7 lipca 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw

konieczność
wydania nowego rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zmiany przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu
urządzenia przeciwpożarowego pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej
(dotychczasowe rozporządzenie uchylone
z dniem 10 sierpnia 2023 r.)
33

Nowy rozdział 5d „Książka obiektu budowlanego” – nowe
wymagania związane z ochroną przeciwpożarową

34

Obowiązek dołączenia planu sytuacyjnego do książki obiektu
budowlanego

(wejście w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.)
Art. 60a ustawy Prawo budowlane
Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpisów
w zakresie:
(…)
§ ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego oraz imion
i nazwisk osób, przez które zostały sporządzone;
§ przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej, oraz imion i nazwisk osób, które dokonały tych czynności;
§ robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych
po oddaniu go do użytkowania,
(…)
§ decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy
administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.
35

Art. 60k ustawy Prawo budowlane
Osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia zapewnia
dołączenie do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego.
Plan sytuacyjny zawiera:
§ zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany,
a w przypadku sieci - oznaczenie jej lokalizacji w terenie;
§ określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia
terenu;
§ określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania
instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;
§ określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;
§ określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych
punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.
W przypadku usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy
wewnątrz obiektu budowlanego do książki obiektu budowlanego dołącza się opis
pozwalający na zlokalizowanie tych urządzeń.
36
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Dostęp organów PSP do książki obiektu budowlanego
w postaci elektronicznej (system c-KOB)
Art. 60l ustawy Prawo budowlane
1.Organom nadzoru budowlanego oraz innym organom lub służbom uprawnionym
do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub
do prowadzenia działań ratowniczych zapewnia się dostęp do systemu c-KOB
o charakterze:
1) stałym lub
2) czasowym – na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do
systemu c-KOB następuje na wniosek organu lub służby, o których mowa w ust. 1.
Wniosek powinien wskazywać co najmniej:
1) czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;
2) zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;
3) cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający
przydzielenie dostępu.

Zmiany przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej zawartych
w rozporządzeniach:
§ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów;
§ Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie;
§ Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych;
§ Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie.
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„Doprecyzowanie” wymogu wyposażenia budynków
W i WW w zawory hydrantowe
i wymagań ochrony przeciwpożarowej lasów

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące
dróg publicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 1620)
§ dodanie § 19 ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zawory 52 muszą być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych
o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.”;
§ zmiana brzmienia przepisów § 39 dotyczących w szczególności:
•

obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników lasów,

•

źródeł wody do celów przeciwpożarowych w lasach oraz

•

tablic informacyjne.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów
techniczno-budowlanych
dotyczących
dróg
publicznych
(Dz. U. poz. 1518).
(wejście w życie w dniu 21 września 2022 r.)
Rozporządzenie zastąpiło:

§ rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)
§ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116
z późn. zm.)
§ rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
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Szczególny sposób określania wymagań

40

ZAŁĄCZNIK NR 3 Bezpieczeństwo pożarowe i przygotowanie
do prowadzenia działań ratowniczych

§ 3. Jeżeli w przepisach rozporządzenia nie określono warunku lub określono go
w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje, przebudowuje lub użytkuje
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności:
1) we wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego
do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych;
2) w Polskich Normach.
Rozdział 10
„Bezpieczeństwo pożarowe i przygotowanie do prowadzenia działań
ratowniczych”
§ 110. Droga powinna spełniać warunki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych określone w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.

I. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE DRÓG
II. SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
III. SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WENTYLACJI TUNELI

- KONIEC ROZDZIAŁU41
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Wzorce i standardy

Przykład: WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczeń
przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich

Wzorce i standardy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
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Prace nad nowym rozporządzeniem MSWiA
w uzgadniania projektów
W BPZ KG PSP rozpoczęto prace nad nowym rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej.

Trwające prace legislacyjne

Zbieranie i analiza uwag od:

Etap 1

•

jednostek terenowych PSP, szkół PSP, CNBOP-PIB,

•

rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
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https://www.gov.pl/web/kgpsp/prace-nad-nowelizacja-przepisowdotyczacych-ochrony-przeciwpozarowej
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Prace nad nowelizacją rozporządzenia MSWiA
w sprawie ochrony przeciwpożarowej
W BPZ KG PSP trwają prace nad
nowelizacją przepisów
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
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Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751

Projekt opublikowany na stronie internetowej RCL 3 października 2022 r.

Projekt opublikowany na stronie internetowej RCL 3 października 2022 r.

Wybrane propozycje i uwagi KG PSP:
§ propozycja
uznania
za
samodzielną
funkcję
techniczną
w budownictwie działalności obejmującej sporządzanie ekspertyz
z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz opinii technicznych z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących obiektów budowlanych;
§ uwaga dotycząca pozostawienia w gestii organów administracji
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego oceny i kontroli
prawidłowości usytuowania obiektów budowlanych;
§ propozycja usunięcia obowiązku zawiadomienia PSP o zakończeniu
budowy w sytuacji, gdy nie następuje po nim zawiadomienie organu
nadzoru budowlanego (art. 56 ust. 1a);
§ …

Wybrane propozycje i uwagi KG PSP:
§ …
§ propozycja okresowych kontroli (co najmniej raz na 5 lat) polegających na
sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa pożarowego w niektórych obiektach
budowanych – dotyczy obiektów budowlanych istotnych ze względu na
konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
§ propozycja określenia w ustawie o ochronie przeciwpożarowej
jednoznacznie przypadków, w których organy PSP mogą wnieść sprzeciw
lub uwagi przy zajmowaniu „stanowiska odbiorowego”.
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Konieczność nowelizacji wszystkich
przepisów techniczno-budowlanych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
(wejście w życie 20 września 2019 r.)

Art. 66 (brzmienie pierwotne)
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3
oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2
i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tych
przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w szczególności
z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000975/O/D20220975.pdf
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Aktualnie procedowane projekty
przepisów techniczno-budowlanych
1) projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
2) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie,
3) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
4) projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
5) projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

Przykłady propozycji KG PSP
do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki ich usytuowanie

6) projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe
dalekosiężne
służące
do
transportu
ropy
naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie,
7) projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Obowiązujące WT uchylone z dniem: 20 września 2024 r.
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Utrzymanie i doprecyzowanie dotychczasowych wymagań
dotyczących rozwiązań zamiennych

Rozszerzenie definicji budynku zamieszkania zbiorowego o nowe
formy działalności „hotelarskiej”

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„W stosunku do określonych w rozporządzeniu warunków technicznych
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dopuszcza się stosowanie
rozwiązań zamiennych, wskazanych w ekspertyzie technicznej
sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach, o których mowa
w art. 9 ust. 6 ustawy Prawo budowlane i art. 6a ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.”

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
...
„budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek
z pomieszczeniami mieszkalnymi, przeznaczony do okresowego pobytu ludzi
nie związanego z ich potrzebami mieszkaniowymi, w szczególności
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego,
zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego
pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny
oraz budynek mieszkalny z więcej niż 6 pomieszczeniami mieszkalnymi
przeznaczonymi do świadczenia usług hotelarskich lub najmu
krótkoterminowego na czas nie dłuższy niż 30 dni;”.
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Określenie wymagania dla drugiego niezależnego źródła zasilania
w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej

Rozszerzenie zakresu stosowania wentylacji mechanicznej
w garażach w związku parkowaniem samochodów zasilanych
paliwami gazowymi różnego rodzaju
Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

W garażu zamkniętym stosuje się wentylację:
...
„mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego stężenia
występującego rodzaju gazu palnego – jeżeli w garażu dopuszcza się
parkowanie samochodów zasilanych paliwami gazowymi, w tym gazem
płynnym (LPG), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem
ziemnym (LNG) lub wodorem.”

„Jeżeli zasilanie budynku realizowane jest z sieci elektroenergetycznej, to za
dwa niezależne źródła energii elektrycznej uznaje się dwie oddzielne,
niezależne linie sieci zasilającej, które w ramach tej sieci są wyodrębnione
co najmniej do napięcia 110 kV.”.
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58

Dopuszczenie klasy odporności ogniowej R 180 dla głównej
konstrukcji nośnej budynku wysokościowego (WW) o wysokości
nieprzekraczającej 200 m

Rozszerzenie zakresu stosowania awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego
Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:
...
2) na drodze ewakuacyjnej:
...
e) budynku zamieszkania zbiorowego,
f) z pomieszczeń lub lokali innych niż mieszkalne, w których przewiduje
się pobyt ludzi w godz. 17.00 – 6.00.”.

59

„W budynku wyposażonym w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne,
z wyjątkiem budynku ZL II, dopuszcza się:
1) obniżenie klasy odporności pożarowej o jedną (...), w przypadku budynku
niskiego (N) oraz średniowysokiego (SW );
2) wykonanie głównej konstrukcji nośnej w klasie odporności ogniowej
co najmniej R 180, w przypadku budynku wysokościowego (WW)
o wysokości nieprzekraczającej 200 m;
3) przyjęcie klasy odporności pożarowej „E”, w przypadku budynku PM
o jednej kondygnacji nadziemnej.”.

60
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Ograniczenie złagodzeń w zakresie klasy odporności ogniowej dla
budynków PM o dużej gęstości obciążenia ogniowego

Zmiana złagodzeń w zakresie klasy odporności ogniowej dla
budynków PM o dużej gęstości obciążenia ogniowego

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„Dopuszcza się przyjęcie klasy odporności pożarowej „E” dla budynku
PM o jednej kondygnacji nadziemnej i gęstości obciążenia ogniowego
przekraczającej 500 MJ/m 2 oraz nieprzekraczającej 4000 MJ/m2, pod
warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku NRO;
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych
o powierzchni przekraczającej 1000 m 2, przy czym w przypadku
stosowania instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepła,
powierzchnia czynna klap dymowych w strefie dymowej obejmującej
przestrzeń magazynową o gęstości obciążenia ogniowego w przeliczeniu
na powierzchnię strefy dymowej przekraczającej 1000 MJ/m 2, jest nie
mniejsza niż 3% powierzchni tej strefy.”.

„Dopuszczenie (...) stosuje się także do strefy pożarowej położonej na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku o nie więcej niż dwóch
kondygnacjach nadziemnych, jeżeli nad tą strefą nie występuje inna
kondygnacja, a gdy strefa ta obejmuje przestrzeń użytkową znajdującą się
nad inną strefą pożarową obejmującą kondygnację nadziemną, to przestrzeń
ta może być przeznaczona wyłącznie na urządzenia techniczne.”.

Strefa
pożarowa
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Określenie wymagania dotyczącego zapewnienia nośności
konstrukcji przez określony czas (min. 15 min.)

Ograniczenie złagodzeń w zakresie klasy odporności ogniowej dla
budynków PM o dużej gęstości obciążenia ogniowego

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5)
główna
konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu

strop1)

1

2

3

4

„A”

R 240

R 30

R E I 120

„B”

R 120

R 30

R E I 60

„C”

R 60

R 15

R E I 60

„D”

R 30

(–)

R E I 30

„E”

(–)

(–)

(–)

ściana
zewnętrzna1),
5
E I 120
(o↔i)
E I 60
(o↔i)
E I 30
(o↔i)
E I 30
(o↔i)
(–)

2)

ściana
wewnętrzna 1)

przekrycie
dachu3)

6

7

E I 60

R E 30

E I 304)

R E 30

E I 154)

R E 15

(–)

(–)

(–)

(–)

Propozycja brzmienia przepisu:
„(–) – nie stawia się wymagań co do klasy odporności ogniowej, lecz
w budynku zawierającym pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi
zapewnia się nośność konstrukcji, w warunkach pożaru lokalnego
reprezentatywnego dla budynku, przez czas (w minutach) nie krótszy niż
czas przewidywanej ewakuacji ludzi z budynku i nie mniejszy niż 15
minut.”.
63

Określenie nowych wymagań dla elewacji ocieplonych wyrobami
palnymi

64

Wprowadzenie zasady wydzielania mieszkań pod względem
przeciwpożarowym z zastosowaniem drzwi przeciwpożarowych

Propozycja brzmienia przepisu:
„W budynku (...) ocieplenie ściany zewnętrznej z wykorzystaniem izolacji cieplnej
o klasie reakcji na ogień niższej niż A2,d0, wykonuje się w sposób ograniczający
rozprzestrzenianie ognia przez izolację, przy spełnieniu łącznie następujących
warunków:
1) ściana zewnętrzna łącznie z izolacją jest NRO przy działaniu ognia od
zewnątrz;
2) izolacja posiada klasę reakcji na ogień co najmniej E;
3) izolacja co dwie kondygnacje jest przedzielona poziomym pasem
z izolacją o klasie reakcji na ogień co najmniej A2,d0, zwanym dalej
„pasem niepalnym”, przy zachowaniu odległości w pionie między pasami
nie większej niż 8 m;
4) wysokość pasa niepalnego wynosi co najmniej 0,2 m;
5) dolna krawędź najniżej położonego pasa niepalnego jest na wysokości nie
większej niż 0,9 m od poziomu przyległego terenu;
6) pod dachem z materiałów o klasie reakcji na ogień niższej od A2, d0 jest pas
niepalny, wykonany w sposób ograniczający możliwość rozprzestrzenia się
pożaru między ścianą a dachem, w miejscach w których taka możliwość
występuje.”.
65

Propozycja brzmienia przepisu:
„W ścianach oddzielających lokal mieszkalny od drogi komunikacji
ogólnej stosuje się drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej:
1) w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW ) – EI 15;
2) w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) – EI 30.”.
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Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań umożliwiających zbliżenie
się budynku niższego do wyższego na odległość mniejszą niż 8 m

Zmiany w zakresie wymagań dla pasów międzykondygnacyjnych

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego
do ściany z otworami budynku wyższego, (...), w pasie o szerokości 8 m od tej
ściany jest sklasyfikowane w klasie BROOF (t1) oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu posiada klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu posiada klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.

„W ścianie zewnętrznej budynku wielokondygnacyjnego oraz ścianie
wydzielającej przekryty dziedziniec wewnętrzny lub atrium
zamknięte,(...), stosuje się pas międzykondygnacyjny o wysokości co
najmniej 0,8 m.”.

Wymagań (...) nie stosuje się, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w budynku
niższym nie przekracza 2000 MJ/m2 i spełniony jest co najmniej jeden z
następujących warunków:
1) najbliżej położony otwór w ścianie budynku wyższego znajduje się w odległości
nie mniejszej niż 10 m od dachu budynku niższego;
2) dach budynku niższego jest usytuowany nie bliżej niż 4 m od ściany
zewnętrznej budynku wyższego, ściana ta posiada klasę odporności ogniowej
co najmniej EI 30 w odległości mniejszej niż 10 m od dachu budynku
niższego, a otwory w tej ścianie, które znajdują się w tej odległości od dachu
budynku niższego, są wyposażone w:
a) zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, będące stale
zamknięte lub uruchamiane samoczynnie przy oddziaływaniu pożaru od zewnątrz,
lub
67
b) wypełnienia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.”.

Zmiany w zakresie możliwości powiększania dopuszczalnych
powierzchni stref pożarowych PM z uwagi na zastosowanie urządzeń
gaśniczych lub oddymiających

„Pas międzykondynacyjny, (...), w miejscu występowania stropu
oddzielenia przeciwpożarowego, wykonuje się z materiałów o klasie
reakcji na ogień co najmniej A2,d0.”.

68

Zmiany w zakresie warunków wykonywania ścian i stropów
oddzielenia przeciwpożarowego
Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:
„Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, (...), pod
warunkiem ich ochrony:
1*) w budynku jednokondygnacyjnym:
a) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi - o 200%,
b) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi - o 100%;
2) w budynku wielokondygnacyjnym:
a) stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi - o 100%,
b) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi - o 50%.

„Elementy oddzielenia przeciwpożarowego stosuje się w sposób
ograniczający rozprzestrzenianie się pożaru do sąsiednich stref
pożarowych w czasie wynikającym z wymaganej klasy odporności
ogniowej elementu.”.
„Otwór w ścianie i stropie oddzielenia przeciwpożarowego obudowuje się
przedsionkiem przeciwpożarowym lub zamyka drzwiami przeciwpożarowymi
bądź innym zamknięciem przeciwpożarowym.”.

Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń, (...), dopuszcza się sumowanie
powiększeń.”.
„*Dopuszczenie, (...), stosuje się także do strefy pożarowej położonej na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku wielokondygnacyjnego, jeżeli nad tą
strefą nie występuje inna kondygnacja.”.

69

Zmiany w zakresie warunków wykonywania ścian i stropów
oddzielenia przeciwpożarowego
Propozycja brzmienia przepisu:
„Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia
przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa
poniższa tabela:

Objaśnienia:
1) W budynku chronionym stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi o wysokości
nie przekraczającej 200 m dopuszcza się klasę odporności ogniowej REI 180.
2) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie znajdującej się między przedsionkiem a klatką
71
schodową.

70

Zmiany w zakresie warunków wykonywania ścian i stropów
oddzielenia przeciwpożarowego
Propozycja brzmienia przepisu:
„Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego
wykonuje się z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej A2,d0.
Wymaganie, (...), nie dotyczy:
1) wypełnienia dylatacji znajdującej między dwoma powierzchniami ścian
oddzielenia przeciwpożarowego oraz ognioodpornego złącza liniowego –
jeżeli są one wykonane w sposób zapewniający ograniczenie
rozprzestrzenianie się pożaru do sąsiedniej strefy pożarowej w czasie
odpowiadającym czasowi klasyfikacyjnemu wynikającemu z klasy
odporności ogniowej elementu;
2) izolacji cieplnej lub akustycznej wykonanej na stropie oddzielenia
przeciwpożarowego, która jest przykryta warstwą posadzki o klasie reakcji
na ogień co najmniej A2,d0, bez uwzględnienia jej warstw
wykończeniowych;
3) izolacji cieplnej znajdującej się na zewnętrznej powierzchni ściany
zewnętrznej do wysokości 0,9 m od poziomu przyległego terenu, o klasie
reakcji na ogień co najmniej E.”.
72
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Zmiany w zakresie warunków wykonywania ścian i stropów
oddzielenia przeciwpożarowego

Zmiany w zakresie warunków wykonywania ścian i stropów
oddzielenia przeciwpożarowego

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„W elementach oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia
otworów, (...), nie przekracza:
a) 20 m2, gdy powierzchnia ściany oddzielenia przeciwpożarowego jest
nie większa niż 200 m2, i 15% powierzchni ściany oddzielenia
przeciwpożarowego, gdy jej powierzchnia jest większa niż 200 m 2, przy
czym ograniczenia nie stosuje się do otworów w ścianach oddzielenia
przeciwpożarowego w garażu, znajdujących się na drogach
manewrowych,
b) 0,5 % powierzchni stropu oddzielenia przeciwpożarowego.”.

„Dopuszcza się wypełnienie otworu w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego materiałem przepuszczającym światło, takim jak
luksfery, cegła szklana lub pustaki szklane, jeżeli powierzchnia wypełnionego
otworu nie przekracza 10% (...).”.
„Dopuszczalne powierzchnie otworów w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego, (...), podlegają sumowaniu.”. (15 % + 10 % = 25 %)

„Otwory w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o powierzchni nie
większej niż 200 m 2, których łączna powierzchnia przekracza 15 %
powierzchni ściany, zamyka się drzwiami przeciwpożarowymi bądź innym
zamknięciem przeciwpożarowym o klasie odporności ogniowej (E I)
wymaganej dla ściany lub obudowuje przedsionkiem
przeciwpożarowym.”.
73

74

Uregulowanie zasad prowadzenia przejścia przez pomieszczenie
przeznaczone do komunikacji wewnętrznej

Doprecyzowanie wymagań dotyczących przepustów instalacyjnych
Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„Przepust instalacyjny w:
1) elemencie oddzielenia przeciwpożarowego;
2) ścianie wewnętrznej lub stropie o klasie odporności ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, które wydzielają przeciwpożarowo
pomieszczenie, obudowaną klatkę schodową, lokal mieszkalny lub
inną część budynku, wymagające zamknięcia drzwiami
przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,
wykonuje się w klasie odporności ogniowej EI wymaganej dla tego elementu
oraz ściany i stropu.”.

„Dopuszcza się prowadzenie przejścia ewakuacyjnego przez sąsiednie
pomieszczenie lub pomieszczenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1) przejście prowadzi łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia;
2) długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL, w przypadku
przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez korytarz lub inną
przestrzeń ruchu, stanowiące komunikację wewnętrzną, nie
przekracza łącznie 10 m w obrębie tych przestrzeni ruchu.”.

Skorygowana propozycja:
„2) długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL, w przypadku
przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez korytarz lub inną
przestrzeń ruchu, stanowiące
pomieszczenia służące
do
komunikacji wewnętrznej, nie przekracza łącznie 10 m w obrębie tych
pomieszczeń.”,
75

Uregulowanie zasad prowadzenia przejścia przez pomieszczenie
przeznaczone do komunikacji wewnętrznej

76

Wprowadzenie wymagania dotyczącego stosowania autonomicznych
czujek dymu

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„W strefie pożarowej ZL III warunku, o którym mowa w (...), nie stosuje
się w obrębie jednego lokalu użytkowego, jeżeli w strefie zastosowano
system sygnalizacji pożarowej, a od wyjścia na korytarz lub inną
przestrzeń ruchu zapewnione są co najmniej dwa przejścia ewakuacyjne,
które:
1) prowadzą w dwóch różnych kierunkach ewakuacji do co najmniej
dwóch wyjść ewakuacyjnych na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy
pożarowej lub na zewnątrz budynku;
2) nie pokrywają się ani nie krzyżują, przy czym dopuszcza się ich
wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.”.

„Lokal mieszkalny lub samodzielne pomieszczenie mieszkalne
w budynku zamieszkania zbiorowego powinno być wyposażone
w autonomiczną czujkę dymu lub system wykrywania dymu
zapewniający w razie pożaru możliwość alarmowania ich użytkowników.”.

„2) długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL, w przypadku
przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez korytarz lub inną przestrzeń
ruchu, stanowiące pomieszczenia służące do komunikacji wewnętrznej, nie
przekracza łącznie 10 m w obrębie tych pomieszczeń.”,
77
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Zmiana wymagań dotyczących wzajemnej odległości dwóch
wymaganych wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia

Zmiany w zakresie stosowania klatek schodowych zabezpieczonych
pod względem przeciwpożarowym

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„W pomieszczeniu zapewnia się co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne
w przypadku, gdy: (...)”

„Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze strefy pożarowej:
1) ZL II w budynku niskim (N),
2) PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 2000 MJ/m2
w budynku niskim (N),
3) ZL w budynku średniowysokim (SW),
4) PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 1000 MJ/m2
w budynku średniowysokim (SW),
5) PM zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynku
niskim (N) bądź średniowysokim (SW)
– jest obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażona
w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.”.

„Wyjścia ewakuacyjne, (...), lokalizuje się od siebie w odległości nie
mniejszej niż połowa przekątnej pomieszczenia.”.

Skorygowana propozycja:
„Wyjścia ewakuacyjne, (...), lokalizuje się od siebie w odległości równej co
najmniej 5 m, lecz nie mniejszej niż połowa największej przekątnej
pomieszczenia lub połowa jego największej rozpiętości w przypadku,
gdy kształt pomieszczenia nie pozwala na określenie przekątnej.”.
„Jeżeli pomieszczenie znajduje się w strefie pożarowej chronionej przez
stałe samoczynne urządzenie gaśnicze wodne dopuszcza się przyjęcie
odległości pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi nie mniejszej niż jedna
trzecia długości największej przekątnej lub rozpiętości pomieszczenia,
(…) lecz nie mniejszej niż 5 m.”.
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Doprecyzowanie zasad dotyczących sposobu określania długości
dojścia ewakuacyjnego
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Zmiany w zakresie wymagań dotyczących dojścia ewakuacyjnego
Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:
„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 przebiegu pasa drogi
ewakuacyjnej o wymaganej szerokości.”.
„Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej (...) uważa się wyjście do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności
ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocą systemu wykrywania dymu, a w przypadku, o którym mowa
w (...) – zamykanej drzwiami dymoszczelnymi. W przypadku oddzielenia
klatki schodowej od poziomej drogi ewakuacyjnej przedsionkiem
przeciwpożarowym, długość dojścia ewakuacyjnego mierzy się do
pierwszych drzwi tego przedsionka, jeżeli długość drogi ewakuacyjnej
w przedsionku do drzwi klatki schodowej nie przekracza 5 m.”.
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Wprowadzenie odmiennego podejścia do stosowania instalacji
wentylacji oddymiającej w garażach o powierzchni do 1500 m 2

„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, przy czym
dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż: 5 m –
w przypadku stref pożarowych PM i ZL IV, oraz 2 m – w przypadku pozostałych stref
pożarowych.
2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej na jednej kondygnacji, przy
czym w strefie pożarowej ZL IV na pierwszej kondygnacji nadziemnej dopuszcza się
dojście od wyjścia z lokalu mieszkalnego do wyjścia na zewnątrz budynku
82
o długości nie większej niż 40 m.”.

Wprowadzenie odmiennego podejścia do stosowania instalacji
wentylacji oddymiającej w garażach o powierzchni do 1500 m2

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:
„W strefie pożarowej garażu, (...), o powierzchni nie większej niż 1500 m2
dopuszcza się:
1) stosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych
za pomocą systemu wykrywania dymu, zapewniających usuwanie dymu
z intensywnością co najmniej 20 wymian na godzinę, lecz nie mniejszą
niż 20000 m 3/h, pod warunkiem zapewnienia z tej strefy co najmniej
dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 10 m;
2) niestosowanie instalacji wentylacji oddymiającej, jeżeli strefa ta:
a) jest wyposażona w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne,
lub
b) ma powierzchnię nie większą niż 300 m2, a w budynku nie ma
innych stref pożarowych z garażem.”.

„W strefie pożarowej garażu zamkniętego stosuje się instalację wentylacji
oddymiającej uruchamianą za pomocą systemu wykrywania dymu,
w przypadku gdy ta strefa:
1) nie posiada bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku, który
umożliwia ekipom ratowniczym usuwanie dymu na zewnątrz
budynku w przypadku pożaru, lub
2) posiada powierzchnię przekraczającą 1500 m 2.”.
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Wprowadzenie wymagania dotyczącego zabezpieczenia stanowisk
wielopoziomowych w garażach

Wprowadzenie uregulowań w celu stworzenia warunków do
przechowywania przedmiotów w garażu wielostanowiskowym

Propozycja brzmienia przepisu:

Propozycja brzmienia przepisu:

„W strefie pożarowej garażu zamkniętego ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi zapewnia się ochronę lokalną tych stanowisk przez
stałe samoczynne urządzenie gaśnicze wodne o czasie działania co
najmniej 30 minut.”.

„W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w strefie pożarowej garażu
wielostanowiskowego dopuszcza się komórki lokatorskie
o powierzchni wewnętrznej nie większej niż 4 m2, których ściany
wewnętrzne mają klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60, a otwory
w tych ścianach są zamknięte drzwiami lub innymi zamknięciami
przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. (...)”
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Omówione propozycje pokazują wybrane obszary wymagające
zmian, a ich ostateczne brzmienie powinno być ustalone w toku
dalszych prac legislacyjnych

Potrzeba zmian systemowych
Prace koncepcyjne
§

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.).

§

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.).
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Prace koncepcyjne – ustawa o ochronie przeciwpożarowej
– wybrane potrzeby legislacyjne
§ Określenie w sposób jednoznaczny obowiązków oraz czynności
zabronionych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wobec władających
obiektami lub terenami, a także dla ich użytkowników, przedsiębiorstw,
etc.
§ Przeniesienie do ustawy obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
o charakterze ustawowym i ich doprecyzowanie
[w przepisach wykonawczych powinny być określone kwestie o charakterze
technicznym/merytorycznym].
§ Określenie w sposób jednoznaczny wymagań kwalifikacyjnych wobec osób
wykonujących określone czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
[osoby sporządzające instrukcje, oceny i inne dokumenty, o których mowa
w przepisach, projektanci urządzeń przeciwpożarowych i ich wykonawcy,
osoby przeprowadzające przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, próby
etc.]
§ Określenie obiektów i terenów wymagających szczególnej ochrony (zabytki,
parki narodowe, etc.) oraz zasad jej realizacji.
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Prace koncepcyjne – ustawa o ochronie przeciwpożarowej
– wybrane potrzeby legislacyjne
§ Określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu
ochrony przeciwpożarowej oraz za nierzetelne wykonywanie czynności
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
[przepisy karne]
§ Zmiany w zakresie kształcenia/uprawnień inspektorów ochrony
przeciwpożarowej.
[np. analogicznie do zmian wprowadzonych w obszarze BHP]
§ Określenie wymagań w zakresie ochrony
poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.
Etap
koncepcyjny

Etap
projektowy

Etap
realizacji

przeciwpożarowej

Etap odbioru

dla

Etap
utrzymania

[zagadnienie omówione na kolejnych slajdach]
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Proces inwestycyjny – przykłady rozpatrywanych możliwości
zmian legislacyjnych (poddawane analizie)
Etap
koncepcyjny

Etap
projektowy

Etap
realizacji

Etap odbioru

Proces inwestycyjny – przykłady rozpatrywanych możliwości
zmian legislacyjnych (poddawane analizie)

Etap
utrzymania

Etap
koncepcyjny

§ Etap koncepcyjny
np. określenie zakresu i formy ekspertyzy technicznej dotyczącej rozwiązań
zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (konieczna delegacja do
wydania rozporządzenia i rozporządzenie).
§ Etap projektowy
np. określenie wymagań dla osób projektujących urządzenia
przeciwpożarowe, określenie wymagań dla projektów urządzeń
przeciwpożarowych, uznanie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych za osobę posiadającą samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie (konieczność zmiany także ustawy Prawo budowlane).
§ Etap realizacji
np. określenie wymagań w zakresie nadzoru nad realizacją rozwiązań
w zakresie ochrony przeciwpożarowej na budowie.
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Etap
projektowy

Etap
realizacji

Etap odbioru

Etap
utrzymania

§ Etap odbioru
np. określenie wymagań dotyczących przygotowania inwestycji do odbioru,
odbiór z udziałem „akredytowanej” strony trzeciej potwierdzającej
spełnienie wymagań (np. „certyfikatem odbioru”), ograniczenie zakresu
działań kontrolnych i biurokratycznych realizowanych przez PSP, zapewnienie
możliwości zaskarżenia oceny dokonanej przez organ w pierwszej instancji.
§ Etap utrzymania
np. okresowe kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w najważniejszych
obiektach, doprecyzowanie zasad stosowania wymagań ochrony
przeciwpożarowej przy inwestycjach realizowanych w ramach istniejących
obiektów budowlanych.
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Dziękuję za uwagę
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