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Zakres prezentacji:
•

obszary oceny zgodności (certyfikacji i dopuszczania) wyrobów służących ochronie
przeciwpożarowej,

•

WTU - wymagania ogólne i wymagania szczegółowe na przykładzie centrali sygnalizacji
pożarowej,

•

centrale sygnalizacji pożarowej a sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi,

•

wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a certyfikacja zestawów lub
zespołów wyrobów (urządzeń)

•

europejskie oraz krajowe deklaracje stałości właściwości użytkowych,

•

praktyczne aspekty dotyczące zapisów w świadectwach dopuszczenia, krajowych ocenach
technicznych oraz certyfikatach,

•

najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MI – znak budowlany B

Obszary oceny zgodności (certyfikacji i dopuszczania) wyrobów
służących ochronie przeciwpożarowej

Obszary oceny zgodności (certyfikacji i dopuszczania) wyrobów
służących ochronie ppoż. – cz.I

Obszary oceny zgodności (certyfikacji i dopuszczania) wyrobów
służących ochronie ppoż. – cz.II

Obszary oceny zgodności (certyfikacji i dopuszczania) wyrobów
służących ochronie ppoż. – cz.III

WTU – wymagania ogólne i wymagania szczegółowe na przykładzie
centrali sygnalizacji pożarowej

WTU – wymagania ogólne i szczegółowe na przykładzie Centrali
Sygnalizacji Pożarowej (CSP)
10.1. CENTRALE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
10.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) powinna spełniać wymagania normy PN-EN 54-2.
Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.
10.1.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
10.1.2.1. CSP powinna posiadać oznaczenia i opisy w języku polskim, oraz podawać
komunikaty w języku polskim.
10.1.2.2. CSP powinna zapewniać możliwość wydruku historii zdarzeń.
10.1.2.3. Do CSP powinna być dołączona, opracowana przez producenta w języku
polskim, instrukcja przeprowadzenia odpowiednich prób i badań potwierdzających
prawidłowość jej działania w systemie po jej zainstalowaniu w obiekcie.

Centrale sygnalizacji pożarowej a sterowanie urządzeniami
przeciwpożarowymi

Centrale sygnalizacji pożarowej (CSP) a sterowanie urządzeniami
przeciwpożarowymi – cz. I
• możliwość sterowania zależy od faktu, czy w procesie oceny SWU potwierdzono taką
możliwość, poprzez przebadanie funkcji fakultatywnej dotyczącej wyjść do urządzeń
zabezpieczających – pkt 7.10 PN EN 54-2,
• informacja o tym fakcie powinna zostać zawarta w Certyfikacie SWU,
• powyższa informacja nie jest zawierana w Świadectwie Dopuszczenia – w tym zakresie
wystarczające jest przywołanie faktu spełnienia wymagań pkt. 10.1 załącznika do cyt.
wcześniej rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r., z brzmienia którego wynika
z kolei obowiązek spełnienia wymagań ww. normy PN EN 52-4,
• w powyższym przypadku nie jest również wymagane, poświadczanie w Świadectwie
Dopuszczenia spełnienia wymagań pkt. 12.1 cyt. załącznika, dotyczącego central
sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

Centrale sygnalizacji pożarowej (CSP) a sterowanie urządzeniami
przeciwpożarowymi – cz. II
• detale dotyczące zakresu możliwych „sterowań” należy ustalać na podstawie
dokumentacji technicznej danej centrali – co do zasady w tym zakresie dopuszczane
jest sterowanie urządzeń przeciwpożarowych uruchamianych na zasadzie zaniku
napięcia;
• w pkt B.5.1 załącznika B do normy PN-EN 54-13, jako przykłady ww. sterowań
wskazano: trzymacze drzwiowe, klapy przeciwpożarowe w systemach wentylacji
bytowej, sterowanie (wyłączanie) wentylacji bytowej.
• w chwili obecnej większość producentów CSP posiada już w swojej ofercie
certyfikowane i dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej centrale
sterujące i sygnalizujące (Certyfikat SWU oraz Świadectwo Dopuszczenia
potwierdzające zgodność z cyt. pkt. 12.1. załącznika do rozporządzenia MSWiA).

Wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a
certyfikacja zestawów lub zespołów wyrobów (urządzeń)

Wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a certyfikacja
zestawów lub zespołów wyrobów (urządzeń) – systemy awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego – cz. I
Elementy składowe:

a)
b)
c)
d)

oprawy oświetleniowe do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego,
urządzenia sterujące i sygnalizujące,
urządzenia sterujące i sygnalizujące wraz ze źródłami zasilania,
kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne (kable o podwyższonej odporności na
działanie ognia, które mogą występować w instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego zasilanych
centralnie).

Certyfikacja zestawów urządzeń, certyfikacja elementów składowych oraz
procesy dopuszczania do użytkowania w ochronie ppoż. – systemy
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – cz.II

Uwaga!
1. W aktualnym stanie prawnym przepisami dotyczącymi certyfikacji wyrobów budowlanych nie są
objęte oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego zgodne z normą PN-EN 60598-2-22.
2. W związku z powyższym w odniesieniu do tych opraw nie ma podstaw do wydawania krajowych
certyfikatów stałości właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz
znakowania znakiem budowlanym.
3. Oprawy oświetleniowe podlegają ocenie zgodności na zgodność z ww. normą w ramach
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia – moduł
A (wewnętrzna kontrola produkcji), oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE.
4. Powyższa deklaracja nie zastępuje świadectwa dopuszczenia.

Wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a certyfikacja
zestawów lub zespołów wyrobów (urządzeń) – systemy awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego – cz.III

Lp.

Elementy systemu

1

Centralna bateria

2

Podstacja centralnej baterii

3

Czujnik zaniku faz

4

Moduł monitorowania

5

Panel wizualizacji

6

Panel zdalnej sygnalizacji

7

Oprawy oświetleniowe

Wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a certyfikacja
zestawów lub zespołów wyrobów (urządzeń) – zespoły pomp pożarowych

Wygląd zespołu pomp pożarowych
typu SiFire-EN-40/250-219-15/17.7/1.1EDJ.
Źródło: KOT CNBOP-PIB.

Wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a
certyfikacja zestawów lub zespołów wyrobów (urządzeń) –
podsumowanie – cz.I

a) kwestia certyfikacji zestawu wyrobów wchodzących w skład urządzenia jest jedynie opcją
alternatywną w stosunku do procedur certyfikacji każdego elementu z osobna, nie zaś
obowiązkiem,
b) w przypadku niektórych wyrobów (np. elementów wchodzących w skład zespołów pomp
pożarowych oraz pomp do instalacji wodociągowych), możliwość certyfikacji całego zespołu
jest korzystna z punktu widzenia producenta (jeden proces, niższe koszty),
c) w innych przypadkach, takich jak wspomniane powyżej systemy awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego, klienci do tej pory nie skorzystali z takiej możliwości (mniejsza elastyczność
we wprowadzaniu zmian w certyfikowanych zestawach)

Wyroby budowlane – certyfikacja elementów składowych a
certyfikacja zestawów lub zespołów wyrobów (urządzeń) –
podsumowanie – cz.II

Oprócz, omówionych powyżej wymagań z obszaru dotyczącego wyrobów budowlanych,
rozpatrywane wyroby podlegają pod wymagania rozporządzenia MSWiA dotyczącego
dopuszczania do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Dotyczy to w szczególności:
a) wspomnianych już wcześniej opraw oświetlenia awaryjnego zgodnych z normą PN-EN 605982-22 – pkt 13.2 załącznika do rozporządzenia,
b) central sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi – pkt 12.1 załącznika do rozporządzenia,
c) przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej (przewody i kable o podwyższonej
odporności na działanie ognia) – pkt 14.2 załącznika do rozporządzenia.
W odniesieniu do tych wyrobów wymagane jest przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu
do użytkowania, kończącego się wydaniem stosownego świadectwa dopuszczenia.

Europejskie oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych (CPR)

Zawartość deklaracji właściwości użytkowych
Art. 6 Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów budowlanych
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi
WZÓR Deklaracji właściwości użytkowych – ZAŁĄCZNIK III do rozporządzenia CPR
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG ( Dz. U. UE z 2011 r. L 88/5, z późn.zm.)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych (B)
Art. 8 ust. 1 Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym,
dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją” (…)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.)

WZÓR Krajowej deklaracji właściwości użytkowych – ZAŁĄCZNIK II do rozporządzenia MI
Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm.)

Zawartość deklaracji właściwości użytkowych
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (CPR)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (B)

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu budowlanego

2.
3.
4.

Nr typu, partii lub serii
Zamierzone zastosowanie zgodnie z hEN
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy
oraz adres kontaktowy producenta
Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela
(jeżeli dotyczy)
System lub systemy OiW SWU

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Certyfikacja na zgodność z hEN
Ø nazwa i nr jednostki notyfikowanej
Ø opis zadań strony trzeciej
Ø jaki certyfikat wydała?
Certyfikacja na zgodność z EOT
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

9.

LEGENDA:
Elementy zbieżne
Elementy różne

nazwa i nr JOT
nr EOT
nr EDO
opis zadań strony trzeciej
jaki certyfikat wydała?

Deklarowane właściwości użytkowe (tabela) – obowiązek deklaracji
właściwości co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk
wyrobu; jednocześnie obowiązek wymienienia wszystkich
zasadniczych charakterystyk - niedeklarowanych z adnotacją „NPD”
10. Oświadczenie producenta dot. zapisów deklaracji

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowalnego
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji

5.

Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela
(jeżeli dotyczy)
6. Krajowy system lub system OiW SWU
7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Certyfikacja na zgodność z PN
Ø nazwa i nr akredytacji JC / Lab, nr certyfikatu

7b. Certyfikacja na zgodność z KOT
Ø JOT / krajowa JOT
Ø nazwa akredytowanej JC, nr akredytacji i nr certyfikatu

8.
9.

Deklarowane właściwości użytkowe (tabela)
Oświadczenie producenta dot. zapisów deklaracji

Deklarowane charakterystyki zasadnicze –przykład
Izolator zwarć – cz.I
(zgodnie z EN 54-17):
Ø Skuteczność w warunkach pożarowych:
• odtwarzalność,
Ø Niezawodność eksploatacyjna:
• wymagania,
Ø Odporność na działanie ciepła:
• suche gorąco (odporność*),
• zimno (odporność)
Ø Odporność na wibracje:
• udary pojedyncze (odporność),
• uderzenie (odporność),
• wibracje sinusoidalne (odporność),
• wibracje sinusoidalne (wytrzymałość**)

*odporność – urządzenie
działające (włączone),

**wytrzymałość – urządzenie
wyłączone

Deklarowane charakterystyki zasadnicze –przykład
Izolator zwarć – cz.II
(zgodnie z EN 54-17):
Ø Odporność na wilgoć:
• wilgotne gorąco cykliczne (odporność),
• wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość)
Ø Odporność na korozję:
• korozja spowodowana działaniem dwutlenku
siarki(wytrzymałość),
Ø Stabilność elektryczna:
• zmiany parametrów zasilania,
• kompatybilność elektroenergetyczna (odporność).

Deklaracji właściwości użytkowych – przykłady

Praktyczne aspekty dotyczące zapisów w świadectwach
dopuszczenia, krajowych ocenach technicznych oraz certyfikatach

Dopuszczenie – co zawiera?
1. Numer świadectwa dopuszczenia
2. Dane Wnioskodawcy
3. Nazwa wyrobu
4. Dane Producenta
5. Dane zakładu/-ów produkcyjnego/-ych
6. Techniczny dokument odniesienia (np. w przypadku CSP pkt.
10.1. załącznika do rozporządzenia MSWiA dot. świadectw
dopuszczenia oraz przywołane sprawozdania z badań
laboratoryjnych)
7. Numer wniosku, data rejestracji, numery sprawozdań
i inne dokumenty związane
8. Data ważności świadectwa (maksymalnie 5 lat) – ważność w
kontekście możliwości wyprodukowania wyrobu!!!
9. Data sporządzenia dokumentu
10. Opcjonalnie: „Zastępuje świadectwo dopuszczenia
nr …… z dnia ………”

Dopuszczenie – co zawiera?

1. Numer świadectwa dopuszczenia
2. Nazwa wyrobu
3. Dane techniczne wyrobu
4. Warunki dodatkowe i uwagi
5. Data sporządzenia dokumentu
6. Opcjonalnie: „Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr …… z dnia ………”

Krajowy certyfikat SWU na zgodność z KOT – co zawiera?
1. Numer certyfikatu
2. Nazwa wyrobu
3. Techniczny dokument odniesienia (KOT)
4. Dane Producenta
5. (opcjonalnie) Dane upoważnionego przedstawiciela
6. Dane zakładu/-ów produkcyjnego/-ych
7. Data wydania, data ważności (odpowiadająca dacie ważności
KOT, maksymalnie 5 lat) , nr umowy, ważność umowy
8. Numer wydania certyfikatu
9. Data wydania certyfikatu

Krajowy certyfikat SWU potwierdza typ wyrobu, dane podmiotów
(wnioskodawcy/producenta/zakładu produkcyjnego) oraz okres ważności dokumentu.
Nie podaje on danych identyfikujących wyrób.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zamierzonego zastosowania,
warunków pracy czy też zastosowanych w zestawie podzespołów, należy zaznajomić się
z zapisami KOT na zgodność, którą krajowy certyfikat SWU został wydany.

KOT – zapisy dotyczące zamierzonego zastosowania wyrobuprzykład
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1. Przeznaczenie
Urządzenie XXXX jest przeznaczone głównie do gaszenia pożarów:
a) urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
b) infrastruktury telekomunikacyjnej;
c) cieczy i gazów palnych;
d) oraz innych przestrzeni, w przypadku których urządzenie
potwierdziło swą skuteczność gaśniczą w badaniach wykonanych
przez akredytowane laboratoria badawcze.
Uwaga!
W zakresie punktu d) konieczne jest sięgnięcie do sprawozdań z badań
urządzenia

Europejski certyfikat SWU – co zawiera?

1. Numer certyfikatu
2. Nazwa wyrobu
3. Dane Producenta
4. Dane zakładu/-ów produkcyjnego/-ych
5. Norma zharmonizowana
6. Data pierwszego wydania, numer umowy, data ważności (w
przypadku certyfikatów CPR wydawanych przez CNBOP –
maksymalnie 10 lat)

7. Numer wydania certyfikatu
8. Data wydania
9. Opcjonalnie: „Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat
nr…. z dnia……”

Europejski certyfikat SWU – co zawiera?

1. Numer certyfikatu
2. Nazwa wyrobu
3. Deklarowane zamierzone zastosowanie
4. Norma zharmonizowana
5. Opis wyrobu (dane techniczne)
6. Numer wydania certyfikatu
7. Data wydania
8. Opcjonalnie: „Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat
nr…. z dnia……”

Europejski certyfikat SWU – co zawiera?

1. Numer certyfikatu
2. Nazwa wyrobu
3. Deklarowane zamierzone zastosowanie
4. Norma zharmonizowana
5. Wykaz właściwości użytkowych
(Zasadnicze charakterystyki wyrobu)
6. Numer wydania certyfikatu
7. Data wydania
8. Opcjonalnie: „Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat
nr…. z dnia……”

Uwaga!
Należy zwracać uwagę na charakterystyki zasadnicze w odniesieniu
do których użyto zapisu "NPD" (właściwości użytkowe nieustalone;
ang. No Performance Determined);

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MI
– znak budowlany B

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MI
– znak budowlany B
• systemy transmisji alarmów pożarowych – zestawy,
• systemy ewakuacyjne – elementy składowe:
Ø oprawy oświetleniowe do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego,
Ø urządzenia sterujące i sygnalizujące oraz źródła zasilania
• pompy i zespoły pomp pożarowych,
• pompy i zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,
• przeciwpożarowe wyłączniki prądu:
Ø zestawy,
Ø elementy składowe – urządzenia uruchamiające, sygnalizujące, wykonawcze,
• zestawy do redukcji stężenia tlenu.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MI
– znak budowlany B
Upłynięcie terminu vacatio legis:
Ø w większości ww. przypadków – 31 grudnia 2020 r.,
Ø w przypadku zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych
– 31 grudnia 2021 r. (przedłużenie do 30 czerwca 2022 r.)

Systemy transmisji alarmów pożarowych – zestawy,

• możliwość/obowiązek poddania ocenie i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych (SWU) wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu,
• ujednolicono wymagania w zakresie badań środowiskowych i kompatybilności
elektromagnetycznej dla urządzeń odbiorczych (SOAP – stacji odbiorczych
alarmów pożarowych) i urządzeń nadawczych,
• na chwilę obecną zakończony 1 proces oceny SWU (certyfikat) oraz 2 procesy
w trakcie.

Systemy ewakuacyjne – elementy składowe
•

oprawy oświetleniowe do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego:
Ø ograniczone zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu SWU (zakończony jeden
proces opracowania KOT, drugi proces w fazie zaawansowanej),
Ø w aktualnym stanie prawnym rozpatrywane oprawy mogą być stosowane
jedynie jako urządzenia dodatkowe,

• urządzenia sterujące i sygnalizujące oraz źródła zasilania:
Ø Certyfikaty SWU oraz Świadectwa Dopuszczenia z opcją sterowania oprawami
oświetleniowymi do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego wydane dla
kilku producentów.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy oraz
elementy składowe
Na chwilę obecną:
• wydane 2 Certyfikaty SWU dla urządzenia uruchamiającego,
• wydany jeden Certyfikat SWU dla zestawu,
• w trakcie 2 procesy dla urządzeń wykonawczych.

Zróżnicowanie wymagań dla zespołów pomp
• uzgodnione z producentami „Ramowe wymagania…” dotyczące zespołów pomp,
• zróżnicowanie wymagań według trzech następujących kategorii:
Ø zespoły pomp pożarowych,
Ø zespoły pomp przeznaczone wyłącznie do zasilania instalacji wodociągowych
przeciwpożarowych,
Ø zespoły pomp łączące funkcję zasilania w wodę do celów bytowych z funkcją
zasilania instalacji wodociągowych przeciwpożarowych.

Pompy i zespoły pomp pożarowych
• co do zasady są to urządzenia do zasilania stałych urządzeń gaśniczych (SUG),
• istnieje możliwość ich wykorzystania do zasilania instalacji wodociągowych
przeciwpożarowych, jeśli taka funkcjonalność zostanie zadeklarowana przez
producenta w ramach opracowania krajowej oceny technicznej (KOT)
i potwierdzona w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
• powyższa możliwość została wykorzystana w 3 zakończonych już procesach,
zwieńczonych wydaniem krajowego Certyfikatu SWU,

Pompy i zespoły pomp pożarowych
Aktualnie:
• 3 wydane KOT i Certyfikaty SWU, dla zespołów pomp pożarowych z potwierdzoną
funkcjonalnością do zasilania instalacji wodociągowych,
•

6 procesów w trakcie – 4 dla zespołów pomp do instalacji wodociągowych oraz 2
dla zespołów pomp pożarowych z funkcjonalnością do zasilania instalacji
wodociągowych.

Centrale sterujące pompami pożarowymi oraz
pompami do instalacji wodociągowych
przeciwpożarowych
• obowiązek uzyskania Świadectwa Dopuszczenia, zgodnie z pkt. 12.1. załącznika do
rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronnie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania, dotyczącego central sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
• kilka central aktualnie posiadających Świadectwa Dopuszczenia oraz kilka
procesów w trakcie.

Zestawy do redukcji stężenia tlenu

Na chwilę obecną żaden z producentów nie złożył jeszcze wniosku o przeprowadzenie
procesu oceny SWU

Certyfikacja i dopuszczanie do użytkowania wyrobów
służących ochronie przeciwpożarowej – wymagania formalne
oraz ich stosowanie
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