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Zakres zagadnień 

• Certyfikacja elementów składowych tworzących SSP. 

• Symbole graficzne stosowane w projekcie SSP. 

• Dobór i rozmieszczenie czujek pożarowych i ROP-ów. 



Certyfikacja elementów składowych 

tworzących SSP 

  

  

 

 

 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.), 

3. 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, 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia  

i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002  

z późniejszymi zmianami). 
 



Od 1 lipca 2013 r. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) – 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych 

 
Uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG 

 

Certyfikacja elementów składowych 

tworzących ISP 



Wyrób 

budowlany 

ujęty w 

CPR 

Wyrób 
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użytkowych 

Krajowa 

deklaracja 

właściwości 

użytkowych 

terminowy 

PRODUCENT 

- Legalnie wprowadzony  do obrotu w innym państwie członkowskim UE, 
 
- Wyrób  umożliwia spełnienie wymagań  podstawowych przez obiekty budowlane. 

badania 

JEDNOSTKA 
NOTYFIKUJĄCA 

badania 
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Deklaracja właściwości użytkowych 

 

 

Świadectwo dopuszczenia 

 

Certyfikacja elementów składowych 

tworzących ISP 



Deklaracja właściwości użytkowych winna zawierać: 

1) numer nadany przez wydającego; 

2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego 

wyrób budowlany; 

3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę 

handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według specyfikacji 

technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu 

budowlanego; 

4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: 

numeru, tytułu i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, 

tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki 

aprobującej; 

5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania 

specyfikacji technicznej; 

6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer 

certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała 

udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego; 

7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji właściwości użytkowych; 

8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania 

krajowej deklaracji 







Symbole graficzne 
Czujka pożarowa punktowa lub ręczny 

ostrzegacz pożarowy, symbol ogólny 

Czujka pożarowa liniowa, symbol ogólny 

 

Sygnalizator pożarowy, symbol ogólny 

 

Czujka pożarowa ze wskaźnikiem zadziałania 

Czujka pożarowa z izolatorem zwarć 

 

Czujka dymu punktowa 

 

Czujka dymu jonizacyjna 

 

Czujka dymu optyczna, rozproszeniowa 

Czujka dymu liniowa, symbol ogólny bez 

wyróżnienia nadajnika i odbiornika 

F 

R 



Czujka liniowa dymu (nadajnik i odbiornik 

pracujący w układzie ze zwierciadłem) 

Czujka ciepła punktowa 

Czujka płomienia (pracująca w paśmie 

ultrafioletu) 

Czujka wielodetektorowa (detektor ciepła, 

detektor dymu jonizacyjny) 

Ręczny ostrzegacz pożarowy 

Izolator zwarć 

Adapter liniowy boczny 

Element wejścia/wyjścia 

Wielowejściowy element kontrolny 

UV 

F 



Bariera ochronna z uziemieniem lub 

separatorem (w symbolu separatora nie 

występuje znak uziemienia) 

Element sterujący przeciwpożarowym 

urządzeniem zabezpieczającym 

Czujka pożarowa lub ręczny ostrzegacz 

pożarowy wyposażone w zestyk sterujący 

 

 

Czujka pożarowa z sygnalizatorem 

akustycznym 

 

 

Sygnalizator optyczno-akustyczny, 

ostrzegający przed wyzwoleniem czynnika 

(środka) gaszącego 

Wskaźnik zadziałania czujki, zewnętrzny 

Centrala sygnalizacji pożarowej 
CSP 



Rozprzestrzenianie się pożaru 



Dobór czujek pożarowych 

Podstawowe kryterium wyboru: 

1. Prawdopodobieństwo rozwoju pożaru w początkowej fazie 

2. Geometria pomieszczeń 

3. Warunki otoczenia 

 - warunki środowiskowe w strefie 

 - wpływ wentylacji, ogrzewania, podmuchów powietrza, 

 - promieniowanie 

 - przestrzenie zagrożone wybuchem 

4. Podatność na fałszywe zadziałania 

5. Wymagania prawne i inne 

6. Koszty instalacji 

 



Zasady rozmieszczenia czujek 

Czujka dymu 

punktowa 

Czujka dymu 

liniowa 
Czujka ciepła 

Czujka 

płomienia 

Wysokość 

pomieszczenia 
11 m 25 m* 8 m 25 m 

Promień 

działania D 
7,5 m 6 m 5 m - 

Maksymalna 

odległość 

czujek 

10,5 m 
12 m w pionie  

12 m w poziomie 
7 m - 

Powierzchnia 

dozorowania 
60m2 – 110m2 1200 m2 30 m2 – 50 m2 - 

* - zwykle w połowie wysokości pomieszczenia konieczny jest drugi poziom czujek 



7,5 m 7,5 m 

10,5 m 



Rozmieszczenie czujek na stropie 

płaskim 

Liczbę czujek w rzędzie określamy dzieląc długość boku 

pomieszczenia przez dopuszczalną odległość czujek przy 

regularnym podziale i wynik dzielenia zaokrąglamy w górę do 

liczby całkowitej.  

Mnożąc otrzymane liczby z podziału obu boków otrzymujemy 

liczbę niezbędnych czujek do zainstalowania. 

Należy pamiętać, aby odległość czujki od ściany nigdy nie była 

mniejsza od 0,5 m.  



Przykład: 

Zabezpieczyć pomieszczenie o wymiarach A x B = 26 m x 20 m 

czujkami dymu. 

Liczba czujek wzdłuż dłuższego boku: 26 : 10,5 = 2,47; 

przyjmujemy 3 czujki; 

Liczba czujek wzdłuż krótszego boku: 20 : 10,5 = 1,9; 

przyjmujemy 2 czujki; 

Niezbędna liczba czujek do zabezpieczenia pomieszczenia 6. 

Obliczamy odległość między czujkami dzieląc wymiar boku 

przez liczbę czujek: 

a = 26 m : 3 = 8,7 m; 

b = 20 m : 2 = 10 m. 



Rys.1. Rozmieszczenie czujek na stropie płaskim (Źródło: Polon-Alfa) 



Czujki pod pochyłymi stropami 

Jeżeli strop jest pochyły, czujki najlepiej instalować w pobliżu 

kalenicy. Promień działania czujki D można powiększyć o 1% na 

każdy 1 stopień pochylenia stropu, lecz nie więcej niż o 25%. 

W pobliżu kalenicy oznacza, że pionowa odległość od 

wierzchołka do czujki jest nie większa niż:  

• 0,6 m dla czujki dymu; 

• 0,15 m dla czujki ciepła. 

W przypadku stropodachu szedowego lub pilastego, czujki 

powinny być montowane w każdym segmencie. Jeżeli różnica 

wysokości pomiędzy górną i dolną kalenicą jest mniejsza niż 5% 

odległości kalenicy od podłogi, dach można traktować jako 

płaski. 



Rys.2. Powierzchnia dozorowania czujki pod stropem pochyłym 

(Źródło: Polon-Alfa) 



W pomieszczeniach o szerokości poniżej 3m, odległości między 

czujkami nie powinny przekraczać: 

- dla czujek dymu – 15 m , 

- dla czujek ciepła -10 m. 

Odległość między czujką a ścianą nie może przekraczać 

odpowiednio 7,5 m oraz 5 m. 

Odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0.5 m. 

 

 

 

 

 

 

Rozmieszczenie czujek w wąskich 

pomieszczeniach 



 

 

Rys.3. Rozmieszczenie czujek w wąskich pomieszczeniach 

(Źródło: Polon-Alfa) 



Odległość czujek od ścian, przepierzeń i 

przeszkód 

Czujki punktowe powinny być montowane       
w odległości co najmniej 0,5 m od ścian            
i przepierzeń. 

W przypadku korytarzy, kanałów i podobnych 
części budynków o szerokości poniżej 1m, 
czujki dymu należy umieścić na środku stropu. 

Gdy przepierzenia, regały lub składowane 
materiały sięgają bliżej niż 0,3 m od stropu, to 
przegrody te traktujemy jako dzielące 
pomieszczenie na części. W każdej części 
należy zainstalować czujki.  

Pod każdą czujką powinna być wolna 
przestrzeń 0,5 m we wszystkich kierunkach. 



Odległość czujek od ścian, przepierzeń i 

przeszkód 

Pod każdą czujką powinna być wolna przestrzeń 0,5 m we 

wszystkich kierunkach. 



Jeżeli wysokość podciągu przy stropie przewyższa 10% 

wysokości pomieszczenia, należy traktować go jako 

dzielący pomieszczenie. 

 

 



Jeżeli podciąg przy stropie jest wyższy niż 0,25 m lecz 

nie przewyższa 10% pomieszczenia, czujki są 

rozmieszczane wg zwykłych zasad. 

 



Jeżeli podciąg jest niższy niż 0,25 m, minimalna 

odległość czujki od niego powinna wynosić co najmniej 

dwukrotną wysokość podciągu. 

 



Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub 

kanałami wentylacyjnymi, których górne krawędzie znajdują 

się w odległości większej niż 0,25 m od stropu, należy 

traktować jako nie stanowiące przeszkody w 

rozprzestrzenianiu się dymu tak jak strop płaski. 



Rozprzestrzenianie się dymu w przestrzeni pod sufitem. 

 



Stropy z wykształceniami (np. belkami) o głębokości mniejszej 

niż 5% wysokości pomieszczenia traktuje się jako płaskie. 

Należy pamiętać jednak o minimalnej odległości czujki od 

takiego wykształcenia równej co najmniej podwójnej jego 

wysokości.  

Jeżeli odległość podciągów jest mniejsza niż 1 m czujkę 

instalujemy na podciągu.  

 



Rys.4. Ograniczenia w rozmieszczeniu czujek 

> 0,25 m 



Każde wielokrotne wykształcenie w stropie o głębokości 

większej niż 5% wysokości pomieszczenia powinno być 

uwzględniane, z następującymi zasadami rozmieszczania 

czujek: 

 L > 0,25 (H – h): czujki w każdym polu; 

 L < 0,25 (H – h): czujka w co drugim polu; 

 L < 0,13 (H – h): czujka w co trzecim polu 

gdzie: 

L – odległość między belkami [m] mierzona od krawędzi 

zewnętrznej do krawędzi zewnętrznej; 

H – wysokość pomieszczenia [m]; 

h – wysokość belki [m]. 



Jeżeli strop tworzy szereg małych pól, to w zakresach 

promieni działania jedna czujka punktowa może dozorować 

grupę pól stropowych. Wewnętrzna kubatura pól stropowych 

nie powinna przekraczać wartości: 

 

  V = 6 m2 x (H – h) dla czujek ciepła; 

  V = 12 m2 x (H – h) dla czujek dymu; 

 

gdzie: 

H – wysokość pomieszczenia [m]; 

h – wysokość belki [m]. 

 



Czujki pod podestami i sufitami kratowymi 

Gdy wysokość pomieszczenia jest podzielona przez podesty 

pełne lub kratowe, to na spodniej części tego urządzenia 

należy zainstalować dodatkową czujkę dymu lub ciepła. 

Konstrukcję kratową należy traktować tak samo jak podest 

zamknięty.  

Czujka zainstalowana na konstrukcji kratowej powinna w 

promieniu 0,5 m od czujki mieć zasłoniętą powierzchnię 

ażurową.  



Dozorowanie przestrzeni nad 

podwieszanym sufitem i podniesiona 

podłogą 

Jeżeli istnieje ryzyko powstania pożaru nad podwieszonym 

sufitem, to należy umieścić czujki w tej przestrzeni.  

Czujki te mogą dozorować przestrzeń poniżej podwieszanego 

sufitu jeżeli: 

•  perforacja stanowi więcej niż 50% dowolnego wycinka 1 m x 

 1 m sufitu i  

•  wymiary każdego pojedynczego otworu przekraczają 20 mm 

 x 20 mm i 

•  grubość sufitu nie jest większa niż trzykrotny wymiar 

 najmniejszego otworu. 



Minimalna wysokość zamkniętej przestrzeni 

międzypodłogowej powinna wynosić od 15 cm do 20 cm.  

Wówczas czujka w tej przestrzeni powinna być zainstalowana 

przy pomocy odpowiedniego uchwytu i wyposażona w zdalny 

wskaźnik zadziałania, identyfikujący miejsce czujki z 

dokładnością do 1 m. 

15 cm – 20 cm 
Wskaźnik 

zadziałania 



Wpływ wentylacji i prądów powietrza na 

rozmieszczenie czujek 

Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza 

klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna 

odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.  

Sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze 

do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m 

wokół czujki.  



Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podłogą 

podniesioną, które nie są wyższe niż 1 m powinny być 

nadzorowane czujkami dymu.  

W przypadku intensywności wentylacji wynoszącej poniżej 

5/h, wymaganą liczbę czujek pomnożyć przez współczynnik 2. 

W przypadku, gdy ilość wymian powietrza jest większa niż 

10/h, należy przyjąć współczynnik równy 3. 

Jeżeli tak wyliczona powierzchnia dozorowania pojedynczej 

czujki jest mniejsza niż 20 m2, wówczas liczby czujek nie 

należy zwiększać. 

 



W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się dymu przez 

instalację klimatyzacji można umieszczać czujki dymu w 

przewodach wentylacyjnych.  

Czujki przeznaczone do kanałów umieszcza się w osłonach, do 

których powietrze dostaje się przez odpowiednią sondę. Sonda 

czujki powinna być instalowana na prostym odcinku kanału 

wentylacyjnego, w odległości równej co najmniej trzykrotnej 

szerokości kanału od najbliższej zmiany kierunku, kolana lub 

punktu łączenia kanału. 

 

d 

3d 



Rozmieszczenie czujek liniowych 



Rozmieszczenie ROP-ów 

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP należy umieszczać: 

• przy każdym wyjściu, na drogach ewakuacyjnych oraz przy 

klatkach schodowych na każdej kondygnacji; 

• na obszarach szczególnie zagrożonych pożarem; 

• w pobliżu miejsc umieszczenia hydrantów ściennych i/lub 

gaśnic; 

• w pobliżu central sygnalizacji pożarowej w przypadku, gdy 

system wykrywania pożaru jest przyłączony do Jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej; 

• Długość dojścia do ROP-a nie powinna przekraczać 30 m. 

 Ręczne ostrzegacze należy instalować na wysokości od 1,2 m 

do 1,6 m. 

 





Linie z ręcznymi ostrzegaczami 

pożarowymi 

• Konwencjonalna 

 - nie więcej niż 3 kondygnacje klatki schodowej w budynku 

• Adresowalna promieniowa; 

 - nie więcej niż 3 kondygnacje gdy klatka nie jest wydzielona  

pożarowo, 

 - nie więcej niż 10 kondygnacji gdy klatka jest wydzielona pożarowo; 

• Adresowalne pętlowe 

 - nie więcej niż 10 kondygnacji gdy klatka nie jest wydzielona 

pożarowo (co 3 kondygnacje zainstalowany jest izolator zwarć), 

 - nie więcej niż 10 kondygnacji gdy klatka jest wydzielona pożarowo. 

 

 



 



 



 


