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*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. [1] 

Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2  

powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna  

izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona  

od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności  

ogniowej nie niższej niż R E 15. 





Oznaczenia w tabeli: 

R -  nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 

 elementów budynku, jest  to zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji do utrzymania obciążenia 

 badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości i  prędkości przemieszczenia 

E -  szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego  elementu konstrukcji 

 budowlanej do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawienia się płomieni na 

 powierzchni nie nagrzewanej 

I -  izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 

 budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie nagrzewanej 

 powierzchni poniżej określonych poziomów 

(-) -  nie stawia się wymagań. 

 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do 

wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w 

połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją 

znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
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§ 216 [1]: 

 Ust. 2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo 

rozprzestrzeniających ogień: 

1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 

MJ/m2; 

2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2; 

3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV. 

 Ust. 3. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian zewnętrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na reakcję na ogień, jeżeli okładzina 

wewnętrzna jest niepalna, a ściana jest nierozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. 

 Ust. 4. Dopuszcza się stosowanie w budynku PM ścian wewnętrznych klasy D z uwagi na reakcję na ogień. 

 Ust. 5. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 8, zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jeżeli osłaniająca ją od 

wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej: 

1)  w budynku klasy odporności pożarowej "B" - E I 60; 

2)  w budynku klasy odporności pożarowej "C" i "D" - E I 30. 

 Ust. 6. Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach. 

 Ust. 7. Strop tworzący w pomieszczeniu dodatkowy poziom - antresolę, przeznaczoną do użytku dla więcej niż 10 osób, a także jej konstrukcja 

nośna, powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z klasy odporności pożarowej budynku, lecz nie mniejszym niż dla klasy "D", z 

zastrzeżeniem § 214. 

 Ust. 8. W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna 

ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 

 Ust. 9. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 

kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

















*  Nie dopuszcza się takich przypadków. 

2. Strefy pożarowe, o których mowa w ust. 1,  

w podziemnej części budynków nie powinny 

przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli. 







*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o 

 klasie odporności ogniowej, określonej dla 

 drzwi w kol. 6, znajdującej się między 

 przedsionkiem a klatką schodową. 

Ust. 5. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w 

 budynkach, o których mowa w § 213, powinna być nie mniejsza od określonej w ust. 4 dla budynków o klasie odporności 

 pożarowej "D" i "E". 
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