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SCHEMAT IDEOWO-BLOKOWY ZASILANIA BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

W celu stworzenia uniwersalnego schematu zasilania obiektu budowlanego za podstawę zostało przyjęte Rozporządzenie Ministra Łączności

z 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności [Dz. U. Nr 50/1995

poz. 271].

Podstawowe wymagania dotyczące 

zasilania budynków

1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie [Dz. U. z 2022 roku poz.1225

z późniejszymi zmianami] – traci ważność z dniem

21 września 2024 roku

2. Rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 21

kwietnia 1995 roku w sprawie zasilania energią

elektryczną obiektów budowlanych łączności [Dz.

U. Nr 50/1995 poz. 271] – traci ważność z dniem

21 września 2024 roku

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca

2019 roku, w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i

urządzenia podmiotu wykonującego działalność

leczniczą [Dz. U. z 2019 roku poz. 595] – -

rezerwowym źródeł zaopatrzenia szpitala w energię

elektryczną jest agregat prądotwórczy wyposażony

w automatykę samostartu, zapewniający co

najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej stanowi

zespół prądotwórczy a także urządzenia

zapewniające wymagany poziom bezprzerwowego

podtrzymania zasilania

Zgodnie z § 181 pkt .1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury:

Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia

ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych,

samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie

awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół

prądotwórczy.



CEL STOSOWANIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych została określona w § 183. pkt. 2

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225]

Zapisy tego dokumentu wymagają stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w strefach pożarowych budynku, których

kubatura przekracza 1000 m3 lub strefach zagrożonych wybuchem (zgodnie z § 2.1 pkt. 6 RMSW i A z dnia 7.06.2010 Nr 109 poz.

719 z późn. zmianami: przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi

gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym pomiędzy DGW a GGW, zgodnie § 37 pkt. 7 pomieszczenie zagrożone wybuchem

występuje gdy  p ≥ 5 kPa). Zgodnie z wymaganiami urządzenie te (w praktyce aparat elektryczny) powinno odcinać dopływ energii

elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest

niezbędne podczas pożaru. W §183 ust.3 w/w rozporządzenia określono miejsce instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu:

„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza i

odpowiednio oznakowany.”

Zgodnie z § 4.2 rozdziału 2 R MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719 z późniejszymi zmianami] budynki jednorodzinne są zwolnione z

obowiązku instalowania PWP.



Podstawa prawna…



Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek znakowania znakiem 

pojedynczych elementów lub zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu obowiązuje

od 1 stycznia 2021 roku.



Czy Rozporządzenie dopuszcza do 

certyfikacji jedynie zestawy PWP?



Rozporządzenie dopuszcza do certyfikacji  pojedyncze 

elementy jak i cały zestaw tworzący PWP.

Dlatego można na rynku spotkać same przyciski a w 

niedalekiej przyszłości również elementy wykonawcze.



Czy certyfikacja jest potrzebna?



Certyfikacja  w praktyce jest niezbędna. 

To gwarantuje zachowanie standardów i poprawia bezpieczeństwo.



Dopuszczenie jednostkowe…



Opinie pojawiające się w korespondencjach e-mailowych oraz rozmowach:

…Wyłącznik Przeciwpożarowy Prądu (PWP) jest urządzeniem powtarzalnym 

dlatego nie może być dla tego urządzenia dopuszczenie jednostkowe… Większość 

prawników stwierdzi, że zapis „jednostkowe” oznacza: zastosowanie w wyjątkowych 

przypadkach, a nie do powszechnego stosowania…. Prócz definicji prawnej ważna 

jest też intencja ustawodawcy…



Przeanalizujmy zatem na stronę prawną dopuszczenia jednostkowego.

W dalszej części omówimy kwestie techniczne.



https://wsjp.pl/haslo/podglad/28710/jednostkowy/5205239/fakt

jednostkowy - taki, który zdarza się tylko raz lub bardzo rzadko

https://wsjp.pl/haslo/podglad/28710/jednostkowy/5205239/fakt


jednostkowy - taki, który zdarza się tylko raz lub bardzo rzadko
[https://wsjp.pl/haslo/podglad/28710/jednostkowy/5205239/fakt]

Czytając definicję słowa „jednostkowy” już widzimy, że nie jest synonimem słowa 

„wyjątkowy”, „jedyny” też „jednorazowy”.

https://wsjp.pl/haslo/podglad/28710/jednostkowy/5205239/fakt


Jak jest w prawie definiowana produkcja: jednostkowa, seryjna, masowa?



Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjął
uchwałę Nr 6/2019 w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 13
„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”:

3.7 Produkcja jednostkowa - wytwarzanie pojedynczego wyrobu lub kilku wyrobów jednego rodzaju, z reguły na
indywidualne zamówienie odbiorcy. Produkcja taka odbywa się na ogół przy wykorzystaniu uniwersalnych stanowisk pracy,
tj. przystosowanych do wykonywania wszystkich niezbędnych w danej fazie produkcji półproduktów (np. części) lub
operacji.

3.8 Produkcja masowa - wytwarzanie lub pozyskiwanie od natury wyrobów w dużych ilościach, w sposób ciągły,
przeznaczonych dla anonimowego odbiorcy. Produkcja ta jest stale wznawiana. Odbywa się głównie przy wykorzystaniu
maszyn i urządzeń przystosowanych do wykonywania jednego rodzaju operacji.

3.9 Produkcja seryjna - wytwarzanie wyrobów w z góry ustalonych seriach (partiach) produkcyjnych o określonej ilości.
Produkcja seryjna odbywa się głównie przy wykorzystaniu stanowisk pracy o ograniczonych możliwościach przezbrojeń. W
zależności od długości serii wyróżnia się produkcję wielkoseryjną, średnioseryjną i małoseryjną.

Jak jest w prawie definiowana produkcja: jednostkowa, seryjna, masowa?



Kiedy Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?



Kiedy ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

Przyjęcie warunkowego, „Jednostkowego dopuszczenia”, wynika bezpośrednio 

z art. 10 w zw. art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.  z 2021 r. poz. 1213]:

1) Art. 5. Wymogi dotyczące wyrobów budowlanych,

1) Art. 10. Indywidualna dokumentacja techniczna.



Kiedy Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

Przyjęcie warunkowego, „Jednostkowego dopuszczenia”, wynika bezpośrednio z art. 10 w zw. art. 5 Ustawy 

o wyrobach budowlanych [Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ] a konkretnie z: 

1) Art. 5. Wymogi dotyczące wyrobów budowlanych;

2) Art. 10. Indywidualna dokumentacja techniczna.

*) CPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku 

nazywane Construction Products Regulation.

Komentarz: Ponieważ oczywistym jest, że w budownictwie są stosowane wyroby (urządzenia,
instalacje itd.), na które nie ma (i prawdopodobnie nie będzie) normy a tym bardziej normy
zharmonizowanej z CPR*).

Dlatego też dla tych wyrobów należy opracować dokumentację indywidualną i wprowadzić je
na zasadach „jednostkowego dopuszczenia”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dlaczego Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) CPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku 

nazywane Construction Products Regulation.

W przypadku PWP istnieje i będzie istniała możliwość skorzystania z „jednostkowego
dopuszczenia” niezależnie od liczby dostępnych certyfikatów na zestaw elementów tworzących
PWP. Wynika to z faktu, że brak jest normy zharmonizowanej z CPR*) oraz Europejskiej Oceny
Techniczne na wyłącznik przeciwpożarowy prądu rozumiany jako zestaw oraz elementy
wchodzące w jego skład. Należy podkreślić, że podważanie podstawy „jednostkowego
dopuszczenia” jest niezgodne z obowiązującym prawem.



Dlaczego Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

Ponieważ oczywistym jest, że w budownictwie są stosowane wyroby (urządzenia, instalacje itd.), 
na które nie ma (i prawdopodobnie nie będzie) normy a tym bardziej normy zharmonizowanej z 
CPR*).

Dlatego też dla tych wyrobów należy opracować dokumentację indywidualną i wprowadzić je na 
zasadach „jednostkowego dopuszczenia”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) CPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku 

nazywane Construction Products Regulation.



Dlaczego Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

Należy zauważyć, że metodykę projektowania PWP szczegółowo opisano w złączniku B (informacyjnym) do normy

N SEP-E-005 „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru”. Norma ta w naszym kraju od dziewięciu lat funkcjonuje jako

norma branżowa, gdzie została przyjęta przez Centralną Komisję Norm i Przepisów SEP na podstawie

porozumienia zawartego pomiędzy prezesem PKN a prezesem SEP. Przed zatwierdzeniem została poddana

opiniowaniu w różnych środowiskach inżynierskich całego kraju, w tym w KG PSP oraz CNBOP PIP w Józefowie.

Zapisy w/w normy normy, poza wymaganiami stawianymi PWP, zostały zaimplementowane w PN-HD 60364-5-56

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje

bezpieczeństwa”



Dlaczego Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

W normalizacji (N SEP-E-005 oraz PN-HD 60364-5-56) oraz literaturze znajdują się jedynie
wytyczne do projektowania PWP. Nie ma jednak tzw. normy produktowej według, której
można by badać PWP jako wyrób co wydaje się być oczywiste gdyż nie można tego wyrobu
(urządzenia) nazwać elementem powtarzalnym – wyjaśnienie w dalszej części prezentacji.



Dlaczego Ustawodawca przewiduje „dopuszczenie jednostkowe”?

1. W żadnym dokumencie prawnym nie pojawia się informacja na temat wytycznych dotyczących

technicznego wykonania PWP (norma produktowa);

2. Nie ma też normy zharmonizowanej z CPR dla PWP i/lub elementów składowych. Jest to oczywiście

zrozumiałe gdyż to projektant z punktu widzenia Prawa budowlanego odpowiada za przyjęcie

właściwego rozwiązania biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania prawno-techniczno-

ekonomiczne dla danego obiektu.

3. Należy też podkreślić, że nie ma możliwości przyjęcia jednego rozwiązania w tym zakresie dla

wszystkich obiektów niezależnie od ich przeznaczenia. Tym samym PWP spełnia wymagania

Art. 5 oraz Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2021 roku poz. 1213].



PWP jest urządzeniem powtarzalnym…



Kolejna opinia pojawiająca się w korespondencjach e-mailowych oraz rozmowach:

…Wyłącznik Przeciwpożarowy Prądu (PWP) jest urządzeniem powtarzalnym 

dlatego nie może być dla tego urządzenia dopuszczenie jednostkowe…



Projekt powtarzalny?

Gotowy projekt wielokrotnego użytku?



Zdjęcie pochodzi z: https://new.abb.com/buildings/pl/livingspace/domy-jednorodzinne

W praktyce każdy projekt nawet „obiektu powtarzalnego” trzeba 

dostosować warunków jakie występują w miejscu jego posadowienie.

Zakup „gotowego projektu” np.: domu jednorodzinnego wiąże się z jego adaptacją do

warunków jakie będą występowały na działce Inwestora. Dlatego nawet jeśli projektów

tego samego domu będzie sprzedanych 1000 to liczba identycznych obiektów = 0.

Będą podobne ale dla każdego będzie opracowana indywidualna dokumentacja

techniczna.



Zatem już na tym prostym przykładzie możemy 

stwierdzić, że twierdzenie o „powtarzalności PWP” 

jest błędne.

Tym samym wyrób jakim jest PWP jak najbardziej 

może być wprowadzone na zasadach „jednostkowego 

dopuszczenia”.



KSIĄŻKA JEST OD 15 LISTOPADA 2022 roku DOSTĘPNA NA RYNKU KSIEGARSKIM

Wymagania stawiane PWP – wyciąg z książki



Stosowanie certyfikowanych wyrobów 

zdejmuje odpowiedzialność z 

Uczestników procesu budowlanego…



Bardzo często słyszę, że jeśli w projekcie czy też w późniejszej realizacji zostanie 

zastosowany wyrób certyfikowany to Uczestnicy procesu budowalnego (Inwestor, 

Projektant, Kierownik robót i Inspektor nadzoru) mają zdjętą odpowiedzialność za 

zastosowanie danego wyrobu.



Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z późniejszymi zmianami]:



Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z późniejszymi zmianami]:

Zgodnie z powyższym:

1. Producent deklaruje określone parametry produktu.

2. Producent jest odpowiedzialny za produkt.

3. To Zamawiający (Inwestor, Projektant lub Kierownik robót) określa parametry, 

które ma spełnić produkt.

4. Ustawa o wyrobach budowlanych wprost odwołuje się do Prawa budowlanego, 

w którym to Producent nie występuje:

To Projektant jest odpowiedzialny za projekt i dobór parametrów 

zastosowanych urządzeń. 



Podsumowując:

`

Za zastosowanie wyrobów w budownictwie (urządzeń, instalacji itd.) odpowiada

Inwestor, Projektant, Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru.

Zastosowanie wyrobów posiadających certyfikat stałości właściwości użytkowych

nie zwalnia z odpowiedzialności Projektanta.

Dostawa wyrobu certyfikowanego odbywa się na podstawie projektu lub zlecenia.

W przypadku PWP można stosować wyroby posiadające certyfikat jak i takie, które

go nie posiadają pod warunkiem spełnienia wymagań art. 10 Ustawy o wyrobach

budowlanych [Dz. U. z 2021 roku poz. 1213]:





Dziękuję za uwagę.


