
Porady — 1 

1. W jakich budynkach należy zastosować czujki pożarowe? 

 

Informacje na temat zastosowania systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) zawarte są w § 28 roz-

porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 

poz. 719). Wymienione tam zostały w 21 punktach obiekty, w których stosowanie SSP jest wyma-

gane. SSP można także zastosować w innych obiektach, jeżeli właściciel, zarządca lub użytkownik, 

ewentualnie inna osoba (np. ubezpieczyciel) uzna to za zasadne (np. podniesieniem poziomu bez-

pieczeństwa pożarowego, obniżeniem składki ubezpieczenia).   

 

 

2. Kto może prowadzić kontrole przeciwpożarowe? 

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą przeprowadzać strażacy Państwowej Straży Pożarnej, 

którzy mają co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowa-

dzania czynności oraz wyższe wykształcenie i zostali upoważnieni przez właściwego komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej. W czynnościach kontrolno-rozpoznawczych mogą brać udział także 

(ale pod kierownictwem wspomnianych strażaków PSP z wyższym wykształceniem) strażacy Pań-

stwowej Straży Pożarnej, którzy mają co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną 

wiedzę do przeprowadzania czynności oraz stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia i zostali 

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby z wyższym 

wykształceniem, posiadające wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolo-

wanego obiektu. Upoważnienie dla tych „innych osób” wydać może tylko właściwy miejscowo 

Komendant Wojewódzki PSP. Informacje na temat czynności kontrolno-rozpoznawczych zawarte 

są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. 

w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożar-

ną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934). 

 

 

3. Czy budynek mieszkalny musi być wyposażony w gaśnice? 
 

§ 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719) wymienia obiekty, które powinny być wyposażone w gaśnice. Według zawartego 

tam zapisu „budynki mieszkalne” kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV nie muszą 

być wyposażone w gaśnice. 

 

4. Gdzie i jakie hydranty należy zastosować? 
 

Rozdział 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719), zatytułowany „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”, zawiera szczegółowe 

informacje na temat rodzajów hydrantów (hydrant 25, hydrant 33, hydrant 52 oraz zawór 52) oraz 

obiektów, które w hydranty (w domyśle „wewnętrzne”) powinny być wyposażone.  

 

Informacje na temat „hydrantów zewnętrznych” zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w Rozdziale 2 oraz w Rozdziale 4. 

 


