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Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl´dem
ochrony przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroç w rozporzàdzeniu u˝yte jest okreÊlenie:

1) obiekt budowlany — nale˝y przez to rozu-
mieç okreÊlenie, o którym mowa w przepi-
sach prawa budowlanego;

2) zagro˝enie wybuchem — nale˝y przez to ro-
zumieç okreÊlenie, o którym mowa w prze-
pisach o ochronie przeciwpo˝arowej bu-
dynków, innych obiektów budowlanych i te-
renów.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Uzgodnienia wymagajà nast´pujàce pro-
jekty budowlane:

1) budynku zawierajàcego stref´ po˝aro-
wà zakwalifikowanà do kategorii zagro-
˝enia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynku nale˝àcego do grupy wysoko-
Êci: Êredniowysokie, wysokie lub wyso-
koÊciowe, zawierajàcego stref´ po˝aro-
wà zakwalifikowanà do kategorii zagro-
˝enia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynku niskiego zawierajàcego stref´
po˝arowà o powierzchni przekraczajà-
cej 1 000 m2, zakwalifikowanà do kate-
gorii zagro˝enia ludzi ZL III, obejmujà-
cà kondygnacj´ nadziemnà innà ni˝
pierwsza;

4) obiektu budowlanego innego ni˝ budy-
nek, przeznaczonego do u˝ytecznoÊci
publicznej lub zamieszkania zbiorowe-

go, w którym przewiduje si´ mo˝liwoÊç
jednoczesnego przebywania w strefie
po˝arowej ponad 50 osób na po-
wierzchni do 2 000 m2;

5) budynku zawierajàcego stref´ po˝aro-
wà produkcyjnà lub magazynowà, wol-
no stojàcego urzàdzenia technologicz-
nego lub zbiornika poza budynkami
oraz placu sk∏adowego albo wiaty, je˝e-
li zachodzi co najmniej jeden z nast´pu-
jàcych warunków:

a) strefa po˝arowa produkcyjna lub ma-
gazynowa wymienionych obiektów
budowlanych ma powierzchni´ prze-
kraczajàcà 1 000 m2 oraz g´stoÊç ob-
cià˝enia ogniowego przekraczajàcà
500 MJ/m2,

b) wyst´puje zagro˝enie wybuchem,

c) strefa po˝arowa produkcyjna lub ma-
gazynowa wymienionych obiektów
budowlanych ma powierzchni´ prze-
kraczajàcà 5 000 m2 i g´stoÊç ob-
cià˝enia ogniowego mniejszà ni˝
500 MJ/m2;

6) gara˝u wielopoziomowego oraz gara˝u
zamkni´tego o wi´cej ni˝ 10 stanowi-
skach postojowych;

7) obiektu budowlanego obj´tego obo-
wiàzkiem wykonania systemu sygnali-
zacji po˝arowej, sta∏ych urzàdzeƒ gaÊ-
niczych lub dêwi´kowego systemu
ostrzegawczego;

8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów
przewo˝àcych towary niebezpieczne;

9) sieci wodociàgowej przeciwpo˝arowej
z hydrantami zewn´trznymi przeciw-
po˝arowymi, przeciwpo˝arowego
zbiornika wodnego oraz stanowiska
czerpania wody do celów przeciwpo˝a-
rowych;

10) tunelu o d∏ugoÊci ponad 100 m.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy obiektu budowlane-
go oraz zmiany zwiàzanej z koniecznoÊcià
zapewnienia drogi po˝arowej, a tak˝e zmia-
ny sposobu u˝ytkowania obiektu budowla-
nego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnie-
nie jest wymagane, gdy ze wzgl´du na cha-
rakter lub rozmiar robót niezb´dne jest
sporzàdzenie projektu budowlanego, które-
go rozwiàzania projektowe dotyczà warun-
ków ochrony przeciwpo˝arowej obiektu bu-
dowlanego.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 lipca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl´dem 
ochrony przeciwpo˝arowej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163,
poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.
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3) w § 5:

a) w ust. 1: 

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Podstaw´ uzgodnienia stanowià dane za-
warte w projekcie budowlanym okreÊlone
i przedstawione przez projektanta, dotyczàce
warunków ochrony przeciwpo˝arowej obiek-
tu budowlanego, obejmujàce w szczególno-
Êci:”, 

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) warunki ewakuacji, oÊwietlenie awaryjne
(ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszko-
dowe;”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dobór urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych
w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagaƒ wynikajàcych z przepisów
dotyczàcych ochrony przeciwpo˝arowej
i przyj´tego scenariusza rozwoju zda-
rzeƒ w czasie po˝aru, a w szczególnoÊci:
sta∏ych urzàdzeƒ gaÊniczych, systemu
sygnalizacji po˝arowej, dêwi´kowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wo-
dociàgowej przeciwpo˝arowej, urzàdzeƒ
oddymiajàcych, dêwigów przystosowa-
nych do potrzeb ekip ratowniczych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w ust. 1, niezb´dne
do stwierdzenia zgodnoÊci rozwiàzaƒ projek-
tu budowlanego z wymaganiami ochrony
przeciwpo˝arowej, przedstawia si´ w cz´Êci
opisu technicznego projektu, w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, w zale˝noÊci od rodzaju rozwiàza-
nia zasadniczych elementów wyposa˝enia
budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich
wyst´powania w obiekcie budowlanym.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty budowlane obiektów budowlanych,
o których mowa w § 4 ust. 1, uzgadniane
sà z rzeczoznawcà do spraw zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych, zwanym dalej „rzeczo-
znawcà”.”;

5) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowla-
ny zawierajàcy rozwiàzania wymagajàce
uzyskania odst´pstwa od przepisów tech-
niczno-budowlanych po przedstawieniu
przez projektanta lub inwestora postano-
wienia w∏aÊciwego organu o udzieleniu
zgody na to odst´pstwo.

2. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowla-
ny zawierajàcy rozwiàzania zast´pcze lub
zamienne wynikajàce z procedury okreÊ-
lonej w przepisach techniczno-budowla-
nych oraz przepisach przeciwpo˝arowych
po przedstawieniu przez projektanta lub
inwestora postanowienia w∏aÊciwego dla
miejsca lokalizacji inwestycji komendan-
ta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, o którym mowa w § 16.”;

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia
uzgodnienia projektu budowlanego obiektu
budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 1,
przesy∏a komendantowi wojewódzkiemu
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w∏aÊciwemu dla
miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie
o uzgodnieniu, którego wzór okreÊla za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia, podajàc w nim
dane niezb´dne do stwierdzenia zgodnoÊci
rozwiàzaƒ projektu budowlanego z wymaga-
niami ochrony przeciwpo˝arowej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wymagania ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do przypadków okreÊlonych w § 4 ust. 2.”;

7) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja, co najmniej raz w roku, dokonuje
oceny przygotowania zawodowego kandy-
datów do sprawowania funkcji rzeczoznaw-
cy na podstawie wyników przeprowadzone-
go egzaminu.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2f w brzmieniu:

„2a. Egzamin sk∏ada si´:

1) z cz´Êci pisemnej w formie testu obejmu-
jàcego 40 pytaƒ z zakresu znajomoÊci
przepisów prawa i zasad wiedzy tech-
nicznej, dotyczàcych ochrony przeciw-
po˝arowej oraz doboru zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych stosownie do tych
wymagaƒ;

2) z cz´Êci ustnej polegajàcej na odpowie-
dzi kandydata na zadane pytania doty-
czàce sposobu rozwiàzania problemu
z zakresu dzia∏ania rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczeƒ przeciwpo˝aro-
wych, w oparciu o przypadki praktyki.

2b. Ka˝de pytanie cz´Êci pisemnej egzaminu
jest oceniane wed∏ug nast´pujàcych zasad:

1) odpowiedê prawid∏owa — 1 punkt;

2) odpowiedê nieprawid∏owa — 
minus 1 punkt;

3) brak odpowiedzi — 0 punktów.

2c. Wynik cz´Êci pisemnej egzaminu stanowi
sum´ punktów uzyskanych za odpowiedzi
prawid∏owe, pomniejszonà o punkty ujem-
ne za odpowiedzi nieprawid∏owe.

2d. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej
w cz´Êci pisemnej egzaminu jest uzyskanie
przez kandydata co najmniej 21 punktów.

2e. Do cz´Êci ustnej egzaminu sà dopuszczeni
kandydaci, którzy uzyskali ocen´ pozytyw-
nà z cz´Êci pisemnej egzaminu.

2f. Wynik z cz´Êci ustnej egzaminu okreÊla si´
jako pozytywny lub negatywny.”,
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c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osob´ ubiegajàcà si´ o powo∏anie do spra-
wowania funkcji rzeczoznawcy, posiadajàcà
co najmniej 15-letnià praktyk´ w wykonywa-
niu czynnoÊci kontrolno-rozpoznawczych
w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18,
poz. 97), 10-letnià praktyk´ w wykonywaniu
nadzoru nad czynnoÊciami kontrolno-rozpo-
znawczymi lub ∏àcznà 15-letnià praktyk´
w wykonywaniu czynnoÊci kontrolno-rozpo-
znawczych i nadzoru nad nimi, Komendant
G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo˝e
zwolniç, na jej wniosek, z obowiàzku sk∏ada-
nia cz´Êci pisemnej egzaminu, jeÊli przed-
stawiona przez nià dokumentacja, w szcze-
gólnoÊci w zakresie w∏asnych opracowaƒ
i publikacji, dotyczàcych zabezpieczeƒ prze-
ciwpo˝arowych, jest wystarczajàca do pozy-
tywnej oceny przygotowania zawodowego
do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.”; 

8) w § 12 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„3. Biuro Rozpoznawania Zagro˝eƒ Komendy
G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej prowa-
dzi i aktualizuje co najmniej dwa razy w roku
rejestr wydanych aktów powo∏ania oraz prze-
kazuje do komend wojewódzkich Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej wykaz rzeczoznawców.

4. Wykaz rzeczoznawców jest udost´pniany przez
Komend´ G∏ównà i komendy wojewódzkie
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej jednostkom orga-
nizacyjnym i osobom zainteresowanym doko-
naniem uzgodnienia projektu budowlanego.”;

9) w § 13:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wykonywania przez nich ekspertyz technicz-
nych, o których mowa w § 16 ust. 1.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadania przez okres 5 lat ewidencji pro-
jektów budowlanych oraz kopii zawiado-
mieƒ, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz
z dowodami ich wys∏ania, a tak˝e do przed-
k∏adania ich w∏aÊciwemu dla miejsca lokali-
zacji inwestycji lub w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy ko-
mendantowi wojewódzkiemu Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Komendantowi G∏ównemu
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz osobom
przez nich upowa˝nionym;”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5, jest
przeprowadzany przez Komisj´ nie rzadziej
ni˝ 2 razy w roku, w odst´pie co najmniej
3 miesi´cy, a o jego terminie rzeczoznawcy
sà powiadamiani co najmniej 30 dni wczeÊ-
niej.”,

d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej i komendant wojewódzki Paƒ-

stwowej Stra˝y Po˝arnej, w ramach spra-
wowanego nadzoru, mogà ˝àdaç od rzeczo-
znawcy wyjaÊnieƒ w zakresie, o którym
mowa w ust. 2, których rzeczoznawca
udziela w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia ˝àdania.”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej mo˝e udzieliç rzeczoznawcy
upomnienia lub skierowaç go na powtór-
ny egzamin, o którym mowa w § 11
ust. 1, w przypadku stwierdzenia niepra-
wid∏owoÊci w zakresie czynnoÊci wyko-
nywanych przez rzeczoznawc´, o których
mowa w § 13 ust. 2, 4 i 5.

2. Skierowanie na powtórny egzamin,
o którym mowa w § 11 ust. 1, lub nieuzy-
skanie pozytywnego wyniku w jednym
z terminów sprawdzianu, o których mo-
wa w § 13 ust. 6, jest równoznaczne z za-
wieszeniem prawa do sprawowania
funkcji rzeczoznawcy.

3. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej mo˝e odwo∏aç rzeczoznawc´
z pe∏nionej funkcji i uniewa˝niç jego akt
powo∏ania w drodze decyzji administra-
cyjnej w przypadku: 

1) stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w za-
kresie czynnoÊci wykonywanych przez
rzeczoznawc´, o których mowa w § 13
ust. 2, które mia∏y istotny wp∏yw na
stan bezpieczeƒstwa po˝arowego
obiektów budowlanych, a zw∏aszcza
zwiàzane by∏y z uniewa˝nieniem
uzgodnienia projektu budowlanego,
o którym mowa w § 15 ust. 2, albo

2) na wniosek rzeczoznawcy.”;

11) w § 15 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Komendant powiatowy (miejski) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej niezw∏ocznie zawiadamia nad-
zorujàcego go komendanta wojewódzkiego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i w∏aÊciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej
oraz organ nadzoru budowlanego o zastrze˝e-
niach, przy zajmowaniu stanowiska przed
przystàpieniem do u˝ytkowania obiektu bu-
dowlanego, do rozwiàzaƒ, których zgodnoÊç
z wymaganiami ochrony przeciwpo˝arowej
stwierdzi∏ rzeczoznawca.

2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu
budowlanego dokonane przez rzeczoznawc´
z ra˝àcym naruszeniem prawa, polegajàcym
na dopuszczeniu rozwiàzaƒ projektowych ma-
jàcych istotny negatywny wp∏yw na stan bez-
pieczeƒstwa po˝arowego obiektu budowlane-
go, w zwiàzku z niespe∏nieniem wymagaƒ z za-
kresu ochrony przeciwpo˝arowej, okreÊlonych
w przepisach techniczno-budowlanych lub
przeciwpo˝arowych, w szczególnoÊci mogà-
cych powodowaç zagro˝enie ˝ycia ludzi, pod-
lega uniewa˝nieniu przez komendanta woje-
wódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w∏a-
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Êciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji,
w drodze postanowienia, na które przys∏uguje
za˝alenie do Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej.”;

12) w § 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach prowadzenia kontroli nad uzgad-
nianiem ekspertyz technicznych opracowy-
wanych przez rzeczoznawców dla potrzeb
projektów budowlanych, komendant woje-
wódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w∏aÊci-
wy dla miejsca lokalizacji inwestycji wydaje
postanowienie w sprawie wyra˝enia zgody,
wyra˝enia zgody pod warunkiem lub niewy-
ra˝enia zgody — na spe∏nienie wymagaƒ
w zakresie bezpieczeƒstwa po˝arowego
w inny sposób ni˝ okreÊlono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz na sto-
sowanie rozwiàzaƒ zamiennych, zapewnia-
jàcych niepogorszenie warunków ochrony
przeciwpo˝arowej, w przypadkach wskaza-
nych w przepisach przeciwpo˝arowych.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku rozwiàzaƒ zamiennych, o któ-
rych mowa w przepisach o przeciwpo˝aro-
wym zaopatrzeniu w wod´ oraz drogach
po˝arowych, niewymagajàcych opracowa-
nia ekspertyzy technicznej, przepis ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.”;

13) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Osoby, które z∏o˝y∏y wniosek o powo∏anie do
sprawowania funkcji rzeczoznawcy przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, zdajà egza-
min na zasadach okreÊlonych w § 11 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym w ni-
niejszym rozporzàdzeniu.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. (poz. 998)

Za∏àcznik nr 1

WZORY PIECZ¢CI

Wzór 1:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZE¡
PRZECIWPO˚AROWYCH

(tytu∏ zawodowy, imi´ i nazwisko) Nr upr. (nr)

........................................................................................................
(miejscowoÊç, data)

ZgodnoÊç projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpo˝arowej

stwierdzam
bez uwag                  z uwagami:

Wzór 2:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZE¡
PRZECIWPO˚AROWYCH

(tytu∏ zawodowy, imi´ i nazwisko) Nr upr. (nr)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

........................................................ ............................., dnia ..................
(imi´ i nazwisko rzeczoznawcy)

........................................................
(adres zamieszkania)

Komendant Wojewódzki
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w .....................................

ZAWIADOMIENIE O UZGODNIENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu budowlanego, adres .................................................................

...................................................................................................................................................................................

2. Rodzaj i nazwa projektu budowlanego ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres inwestycji .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

4. Data uzgodnienia projektu budowlanego ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Dane dotyczàce warunków ochrony przeciwpo˝arowej obiektu budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego ......................................................................................................................

2. Powierzchnia: a) wewn´trzna ................................................................................................................................

b) zabudowy ...................................................................................................................................

3. WysokoÊç ..................................................................................................................................................................

4. Liczba kondygnacji nadziemnych ..........................................................................................................................,

poziomów podziemnych ..........................................................................................................................................

5. Warunki usytuowania ..............................................................................................................................................

6. Kategoria zagro˝enia ludzi, maksymalna g´stoÊç obcià˝enia ogniowego strefy po˝arowej

....................................................................................................................................................................................

7. Zagro˝enie wybuchem pomieszczeƒ oraz przestrzeni zewn´trznych ..................................................................

8. Klasa odpornoÊci po˝arowej ...................................................................................................................................

9. Podzia∏ obiektu budowlanego na strefy po˝arowe ...............................................................................................

10. Warunki ewakuacji ...................................................................................................................................................

11. Urzàdzenia przeciwpo˝arowe .................................................................................................................................

12. Drogi po˝arowe ........................................................................................................................................................

13. Zaopatrzenie wodne do zewn´trznego gaszenia po˝aru ......................................................................................

14. Inne wa˝ne dane ......................................................................................................................................................

(piecz´ç rzeczoznawcy i podpis)




