Obiekty budowlane, w których wymagane jest stosowanie:
Grupa obiektów
SSP

DSO

SUG wodnych

jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej
5 000 m2

jednokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową
zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o
powierzchni powyżej 8 000 m2

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

wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej
2
2 500 m

wielokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową
zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o
powierzchni powyżej 5 000 m2

wielokondygnacyjne, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do
2
kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m

Budynki handlowe lub
wystawowe

Teatry

teatry o liczbie miejsc powyżej 300

Kina

kina o liczbie miejsc powyżej 600

Budynki z miejscami
gastronomicznymi

budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym
powyżej 300

Sale widowiskowe i
sportowe

sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500

kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600

szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria - o
liczbie łóżek powyżej 200 w budynku

Szpitale

budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym
powyżej 600

sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500

szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z
wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal
operacyjnych oraz sal z chorymi

szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku

Domy pomocy
społecznej i ośrodki
rehabilitacji

domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób
niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku

Zakłady zatrudniające
niepełnosprawnych

zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób
niepełnosprawnych w budynku

Budynki użyteczności
publicznej

budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe

budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe

budynki użyteczności publicznej wysokościowe

budynki zamieszkania zbiorowego wysokie i wysokościowe lub
o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200

budynki zamieszkania zbiorowego wysokościowe

budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany
okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie
miejsc noclegowych powyżej 200

Budynki zamieszkania
zbiorowego
budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany
okres pobytu tych samych osób nie przekracza trzech dób, o
liczbie miejsc noclegowych powyżej 50

Archiwa

archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych

Muzea

muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez
Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z
Komendantem Głównym PSP

Ośrodki elektronicznego
przetwarzania danych

ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu
krajowym, wojewódzkim i urzędy obsługujące organy
administracji rządowej

Centrale telefoniczne

centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i
centrale telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 00010 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym

Garaże

garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza
1 500 m2 lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację
podziemną

Stacje metra i kolei
podziemnej

stacje metra i stacje kolei podziemnych

stacje metra i stacje kolei podziemnych

Dworce i porty

dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania
powyżej 500 osób

dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania
powyżej 500 osób

Banki

banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną
2
ma powierzchnię przekraczającą 500 m

Biblioteki

biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą
narodowy zasób biblioteczny

garaże zamknięte obejmujące więcej niż dwie kondygnacje
podziemne lub znajdujące się poniżej drugiej kondygnacji
podziemnej (wymagania nie stosuje się do strefy pożarowej
garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd z
budynku)
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