
 
 

1. Czy przy drzwiach ze zdjęcia nie powinien być elektrozaczep zamiast zabezpieczenia które 

jest na zdjęciu? 

Zdjęcia w prezentacji są poglądowe (są to drzwi wyjściowe z obudowanej klatki schodowej), mające 

pokazać jak wyglądają odrzwi spełniające określone wymagania odporności ogniowej elementów 

budynku. Dodatkowe zabezpieczenia są wymagane w zależności od funkcji np.: podział na strefy 

pożarowe/wydzielenie pomieszczenia lub klatki schodowej itp., jednym z popularniejszych 

zabezpieczeń jest samozamykacz drzwi.  Elektrozaczep stosowany jest zazwyczaj w budynkach 

z systemem kontroli dostępu.  

 

2. W przypadku obecności instalacji PV system Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu 

w praktyce nie działa - nie dochodzi do zatrzymania przepływu prądu we wszystkich 

obwodach – w praktyce więc PWP nie spełnia swojej podstawowej roli. Jak to rozwiązać? 

Zmiana prawa uwzględniająca stronę AC i DC? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) jest urządzeniem przeciwpożarowym, jego funkcjonalność 

i zakres wyłączanych urządzeń podlega uzgodnieniu w zakresie zgodności z przepisami ochrony 

przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych który w zależności rodzaju 

instalacji w porozumieniu z projektantem instalacji dobiera odpowiednie rozwiązanie. Każdy budynek 

jest rozpatrywany indywidualnie.  

 

3. Czy jedynym bezpiecznym rozwiązaniem instalacji PV w tej kwestii byłyby optymalizatory 

mocy pod każdym modułem obniżające napięcie do poziomu bezpiecznego? 

J.w.  

 

4. Te pomysły wymagają PERSONELU a na nocnej zmianie jest często 1 osoba na 40 pacjentów, 

jako osoby niepełnosprawne trzeba tez traktować dzieci do lat 8?  

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest obowiązany do zapewnienia osobom 

przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości 

ewakuacji, każdy obiekt jest traktowany indywidualnie i bez znajomości budynku, liczby osób ich stanu, 

itd. trudno odnieść się do wymaganej liczby personelu. Należy jednak pamiętać że właściciel, zarządca 

lub użytkownik budynku ponoszą  odpowiedzialność  za  naruszenie przepisów  przeciwpożarowych. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola traktuje się  jako osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, 

natomiast dzieci w szkole już nie. 


