
Przeciwpożarowe wymagania 
odnośnie palenisk, instalacji oraz 
elementów wykończenia wnętrz



• Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zmianami)

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719). 

Podstawa prawna:





WT § 258

• W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V 
stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 
i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 
lub intensywnie dymiące, jest zabronione.



WT § 258

• Na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji, stosowanie materiałów 
i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest 
zabronione.



WT § 260

• 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz 
w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie 
łatwo zapalnych przegród, stałych elementów 
wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin 
podłogowych jest zabronione.

• 2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, 
pomieszczeniach magazynowych oraz w 
pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, 
stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych 
jest zabronione.



§ 16 ust. 2 rozporządzenia MSWiA

• Użytkowany budynek istniejący uznaje się za 
zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim 
warunki techniczne nie zapewniają możliwości 
ewakuacji ludzi.



ZAGROŻENIE ŻYCIA to min:

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 
wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej 
z materiału łatwo zapalnego,

• b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego 
na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono 
dwóch kierunków ewakuacji;



Łatwozapalny, trudnozapalny, niezapalny, niepalny. 
Dymiący, kapiący. 



WT § 208

• Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga 
uwzględnienia wymagań Polskich Norm 
i warunków określonych w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia.



§ 208a.  Klasy reakcji na ogień

• 1. Określeniom użytym w rozporządzeniu: 
niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo 
zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie 
dymiący odpowiadają klasy reakcji na ogień 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.



Określenia dotyczące palności 

stosowane w rozporządzeniu 

z wyłączeniem posadzek

Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą

PN-EN 13501-1

Niepalne
A1;

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

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

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

niezapalne
B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,

d2;

trudno

zapalne

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

Palne

C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1; C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2;

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

łatwo

zapalne

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

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

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

E-d2; E; F

Niekapiące

A1;

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

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

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

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

Samogasnące co najmniej E

Intensywnie dymiące

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

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

E-d2; E;

F



• A1, A2, B, C, D, E, F – oznaczenia 

poszczególnych klas,

• d0, d1, d2 – indeks dot. kapiących kropel,

• s1, s2, s3 – indeks dot. dymotwórczości,

• d -drops (ang.) – krople,

• s – smoke (ang.) – dym.



Określenia dotyczące palności 

stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską 

Normą PN-EN 13501-1

Niepalne A1fl; A2fl -s1; A2fl -s2

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

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

Intensywnie dymiące A2fl -s2; Bfl -s2; Cfl -s2; Dfl -s2; Efl; Ffl

Klasyfikacja posadzek, w tym 

wykładzin podłogowych



Wykładziny

• Istotne nie tylko parametry samej 
wykładziny,

• Ważne są warunki uzyskania klasy 
reakcji na ogień.

• Co przewiduje Aprobata Techniczna 
(Krajowa Ocena Techniczna)?

• Jaki rodzaj podłoża?

• Czy musi być klejona?

• Co z wykładzinami na ścianach?



Lakiery, farby impregnaty do drewna 

podłogowego 
• Istotne nie tylko parametry 

końcowe!

• Ważne są warunki uzyskania 
klasy reakcji na ogień.

• Jaki rodzaj podłoża, gatunek 
drewna?

• Co przewiduje Aprobata 
Techniczna (Krajowa Ocena 
Techniczna)?



Płyta typu „OSB”.

• WP 50, DP 50, grubość 12-18 mm – klasa E

• OSB STOP-FIRE,- grubość 12-22 mm– klasa B,s2,d0

• OSB/3 – gubość 12-25 mm – klasa D,s2,d0

• OSB 4 TOP – grubość 9-15 mm, klasa D,s2,d0 oraz 

Dfl, s1

• OSB 4 TOP – grubość 3 mm, klasa E oraz Efl



Rozprzestrzenianie ognia przez elementy 
budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych 
przy działaniu ognia z zewnątrz budynku.

WT. Załącznik nr 3.



• 2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku 
odpowiadają elementy:

• - wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską 
Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; 
Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;

• - stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską 
Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, 
d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna 
elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co 
najmniej E.

• 2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku 
odpowiadają elementy:

• - wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską 
Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0;

• - stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską 
Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0, 
przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna 
mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.



Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje 

cieplne przewodów instalacyjnych wewnątrz budynku

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, 
wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich 
izolacjom cieplnym odpowiadają:

• przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na 
ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-
s3, d0;

• przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na 
ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1L; A2L-
s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-
s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów 
warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co 
najmniej E.



Dachy (przekrycia dachów).

• Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom 
dachów odpowiadają przekrycia:

• 1) klasy BR00F (t1) badane zgodnie z Polską Normą 
PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania 
ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.

• 2) klasy BR00F, uznane za spełniające wymagania w 
zakresie odporności wyrobów na działanie ognia 
zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia 
badań, których wykazy zawarte są w decyzjach 
Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.







§ 266.  Wymogi dotyczące przewodów 

spalinowych i dymowych.

• 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane 
z wyrobów niepalnych.

• 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych 
i dymowych powinny spełniać wymagania określone 
w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych 
kominów.

• 3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa 
w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na 
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem 
lub spoinowaniem.

• 4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego,
a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy 
zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, 
z zastrzeżeniem § 271 ust. 8. (lasy).





§ 267.  Wymogi dotyczące 

przewodów wentylacyjnych 

• 1. Przewody wentylacyjne powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych, a palne 
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne 
okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni 
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia.





• maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne 
w budynkachmieszkalnych średniowysokich 
(SW) i wyższych oraz w innych budynkach o 
wysokości powyżej dwóch kondygnacji 
nadziemnych powinny być wydzielone ścianami 
o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 
i zamykane drzwiami o klasie odporności 
ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to 
obudowy urządzeń instalowanych ponad 
dachem budynku.



maszynownia

min. REI 60

min. EI 30

Wydzielenie ścianami i zamknięcie drzwiami ≠ oddzielna strefa pożarowa 

min. EI 60 S



• 4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w 
miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w 
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego 
z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową 
i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5.

• 5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne 
samodzielne lub obudowane prowadzone przez 
strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć 
klasę odporności ogniowej wymaganą dla 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 
stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, 
izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające zgodnie z ust. 4.



Strefa 
pożarowa 1

Strefa pożarowa 2

§ 268 ust. 4, ust. 5 WT. 

EI 120 SStrefa pożarowa 3



• Maszynownia 
w przestrzeni nieużytkowego poddasza

strop albo inna przegroda, 
spełniająca kryteria określone 
w kol. 4. § 216 ust. 1 WT



Klapy pożarowe

• W strefach pożarowych, w których jest 
wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, 
przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być 
uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od 
zastosowanego wyzwalacza termicznego.



Inne istotne wymogi dot. klap ppoż:

• Sposób montażu (Ve, Ho)

• Odporność ogniowa zależna od sposobu 
montażu,

• Miejsce montażu (w przegrodzie, nie w próżni).

• Wypełnienie otworu między obudową klapy, 
a przegrodą.



Kiedy jeszcze stosujemy klapy 

odcinające?
Przejścia przez ściany i stropy tzw. pomieszczeń 

zamkniętych  takich, jak:

• Kotłownie,  składy opału i żużlu, magazyny oleju 
opałowego (§ 220),

• Przedsionki ppoż. (§ 232 ),

• Wydzielone pożarowo klatki schodowe (§ 256 ust. 1),

• Mieszkania i pomieszczenia mieszkalne w budynkach 

wysokich  i wysokościowych ZL IV i ZL V (§217 ust. 2)



§ 269.  [Wymogi dotyczące pomieszczeń 

zagrożonych wybuchem] 

• 1. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy 
stosować urządzenia wstrzymujące automatycznie pracę 
wentylatorów w razie powstania pożaru i sygnalizujące 
ich wyłączenie, jeżeli działanie wentylatorów mogłoby 
przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.

• 2. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy 
stosować oddzielną dla każdego pomieszczenia instalację 
wyciągową.

• 3. Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych 
powinno uwzględniać gęstość względną par cieczy i 
gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do 
powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu 
zanieczyszczonego powietrza.



• Przewody wentylacyjne przed miejscem 
wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonów 
powinny być wyposażone w urządzenia 
zapobiegające przeniesieniu się ognia.

• Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących 
z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny 
być wyposażone w klapy lub przepony 
przeciwwybuchowe, zabezpieczające konstrukcję 
cyklonu i komory, a także konstrukcję budynku
przed skutkami wybuchu.



Kominki, piece kaflowe.



• Kominki opalane drewnem z otwartym 
paleniskiem lub zamkniętym wkładem 
kominkowym mogą być instalowane wyłącznie 
w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej i rekreacji 
indywidualnej oraz niskich budynkach 
wielorodzinnych.





§ 264.  Zabezpieczenie palnych 

elementów wystroju wnętrz 
• Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez 

które lub obok których są prowadzone przewody 
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, 
powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zapalenia lub zwęglenia.



§ 265.  Wymogi dotyczące palenisk

• Palenisko powinno być umieszczone na podłożu 
niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach 
metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna 
przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona 
pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 
m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 
0,3 m.

• Palenisko otwarte może być stosowane tylko w 
pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie 
wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo 
zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze 
stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć 
okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co 
najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska.



• Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury 
przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia 
powinny być oddalone od łatwo zapalnych, 
nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku
co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z 
tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną 
okładziną - co najmniej 0,3 m.



• Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych 
materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe 
i dymowe powinny być oddalone od łatwo 
zapalnych, nieosłoniętych części 
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, 
a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 
mm na siatce albo równorzędną okładziną - co 
najmniej 0,15 m.



Dziękuję za uwagę!


