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1 Podstawy prawne 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, 

poz. 690 ze zmianami). 

[2] 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 ze zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 

1030). 

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

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2015 poz. 2117). 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 

2012.04.27 ze zmianami). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.1966 z dnia 2016.12.06 ze zmianami). 

[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z dnia 2007.08.08 ze zmianami). 

2 Wymagania formalne 

2.1. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej [4] § 4. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej […] obejmujące w szczególności […] 

informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych […] z podstawową charakterystyką tych 

urządzeń. 

2.2. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ze zmianami) [5] § 11. 2. Opis techniczny powinien określać 

warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. § 12.1 Część 

rysunkowa […] powinna przedstawiać zasadnicze elementy wyposażenia technicznego […] 

w tym: 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, 
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uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie 

odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach. 

2.3. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 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). [2] § 3. [Wykonanie, przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych] 

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 

uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla 

danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej 

"gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach 

dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej 

oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach 

ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat 

poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą 

dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

Projekt urządzenia przeciwpożarowego może stanowić część projektu budowlanego jeżeli 

szczegółowość projektu jest wystarczająca, lub stanowić odrębne opracowanie (projekt 

wykonawczy urządzenia przeciwpożarowego). Zaleca się wykonanie odrębnego opracowania, 

ponieważ wg [5] § 11. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien 

zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. Natomiast w przypadku projektu 

urządzań pożarowych może być wymagany opis szczegółowy. 

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. 2016.1966 z dnia 2016.12.06 ze zmianami 

Dz.U.2018.1233 z dnia 2018.06.26 w załączniku 1 określa grupy wyrobów budowlanych 

(urządzenia przeciwpożarowe lub zestawy) objęte obowiązkiem sporządzania krajowej 

deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny 

i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 

2.5. Wyroby wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 

tych wyrobów do użytkowania [7] mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu 

dopuszczenia do użytkowania. Dopuszczenia do użytkowania wyrobów w formie świadectwa 

dopuszczenia, wydają jednostki badawczo-rozwojowe Państwowej Straży Pożarnej. 


