
ZESTAW I 

 

Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze 

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas 
środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane 
w: 
 1) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; 
 2) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora 

Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej; 
 3) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym. 

2. Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w: 
 1) budynkach handlowych lub wystawowych: 

a) jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 
o powierzchni powyżej 8 000 m2, 

b) wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 
o powierzchni powyżej 5 000 m2; 

 2) w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600; 
 3) budynkach użyteczności publicznej wysokościowych; 
 4) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych. 
 
Co to jest rota: 
 
 1) rota - dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład zastępu lub specjalistycznej grupy 

ratowniczej; 

Z jakich pomieszcze ń należy zapewni ć, co najmniej dwa wyj ścia ewakuacyjne oddalone od 
siebie o co najmniej 5 m 

Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co 
najmniej 5 m w przypadkach, gdy: 
 1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej 

ZL II - ponad 30 osób, 
 2) znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2, 
 3) znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego 

powierzchnia przekracza 300 m2, 
 4) znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego 

powierzchnia przekracza 1.000 m2, 
 5) jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2. 
 
 



 
ZESTAW II 

Wymień obiekty, które winne być wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe 
służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. 

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, 
służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia 
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w: 
 1) budynkach handlowych lub wystawowych: 

a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2, 
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2; 

 2) teatrach o liczbie miejsc powyżej 300; 
 3) kinach o liczbie miejsc powyżej 600; 
 4) budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300; 
 5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500; 
 6) szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w 

budynku; 
 7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku; 
 8) domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek 

powyżej 100 w budynku; 
 9) zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku; 
10) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych; 
11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób 

przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200; 
12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych 

powyżej 50; 
13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; 
14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora 

Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej; 
15) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w 

urzędach obsługujących organy administracji rządowej; 
16) centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych 

tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym; 
17) garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej 

niż jedną kondygnację podziemną; 
18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych; 
19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób; 
20) bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię 

przekraczającą 500 m2; 
21) bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny. 
 
Co to jest zast ęp  
 2) zastęp - pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w 

pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego; 
 
Z jakich pomieszcze ń drzwi stanowi ące wyj ście ewakuacyjne powinny otwiera ć się na zewn ątrz 
 
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 
 1) zagrożonych wybuchem, 
 2) do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji 

trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację, 
 3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 
 4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 
 



 
 

ZESTAW III 

 
Wymień obiekty, które winne być wyposażone w urządzenia dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów 
ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w 
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a 
także przez operatora, jest wymagane w: 
 1) budynkach handlowych lub wystawowych: 

a) jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2, 

b) wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2; 

 2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500; 
 3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600; 
 4) szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń 

intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi; 
 5) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych; 
 6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc 

noclegowych powyżej 200; 
 7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych; 
 8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób. 
 
Co to jest sekcja: 
 3) sekcja - pododdział w sile dwóch zastępów, w tym dowódca; 
 
Jaką szeroko ść winny posiada ć drzwi stanowi ące wyj ście ewakuacyjne z pomieszczenia. 

Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy 
obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co 
najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy 
powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. 
 



 
 

ZESTAW IV 

Wymień miejsca, pomieszczenia i urządzenia które zgodnie z rozporządzeniem  Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymagają 
oznakowania zgodnie z Polską Normą. 
 

Oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami: 

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w 
których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia 
ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, 

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych 
pożarowo, 

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo, 

f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki 
do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 

g) dźwigi dla straży pożarnej, 

h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło 
wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody, 

i) drzwi przeciwpożarowe, 

j) drogi pożarowe, 

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem; 

 

Co to jest kompania: 

  5) kompania - pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca; 
 
Jaką szeroko ść winna posiada ć pozioma droga ewakuacyjna w budynku – jak mo żna ją 

obliczy ć.  

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 
100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. 

2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona 
przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. 
 



 
ZESTAW V 

 

Wymień warunki techniczne zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi z 
budynku.  

 Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się 
odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej 
lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz 
jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, polegających na: 
 1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; 
 2) zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; 
 3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; 
 4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg 

ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i 
innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 

 5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na 
drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych; 

 6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez 
dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. 

 
Co to jest batalion: 
 6) batalion - oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca i sztab; 
 
 
W jakich budynkach wymagane jest stosowanie klatek schodowych obudowanych i 
zamykanych drzwiami oraz wyposa żonych w urz ądzenia zapobiegaj ące zadymieniu lub słu żące 
do usuwania dymu. 
 
 

W budynkach: 
 1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II, 
 2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 
 3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia 

ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, 
należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 
 
 


