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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.  Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami 
 

stan na maj 2011r. 
 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
  
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU 
 
 

Lp. 
Miejsce 

powołania 
normy 

Numer normy Tytuł normy (zakres powołania) 

1 2 3 4 

50 § 208 
§ 208a PN-EN 81-58:2005 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi 
przystankowych 

  PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło 
zapłonu: tlący się papieros 

  PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło 
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

  PN-EN 1991-1-2:2006 
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

  
 
 
 

 
 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia 

Rockwool Polska - oryginalny i aktualny tekst Rozporządzenia dostępny na stronie www.sejm.gov.pl 



 2

PN-B-02852:2001 ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2) 

  PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

  PN-B-02867:1990 

Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
(w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia 
od strony elewacji) 

  PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek 

  PN-EN ISO 6941: 2005 
Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar 
właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo 
umieszczonych próbkach 

  PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

  PN-EN 13501-2+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z 
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

  PN-EN 13501-3+A1: 2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej 
wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w 
budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i 
przeciwpożarowych klap odcinających 

  PN-EN 13501-4+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności 
ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

  
 
 
 

 
 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 

Rockwool Polska - oryginalny i aktualny tekst Rozporządzenia dostępny na stronie www.sejm.gov.pl 



 3

PN-EN 13501-5+A1: 2010 Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 

51 § 253 ust. 1 PN-EN 81-72:2005 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: 
Dźwigi dla straży pożarnej 

52 § 258 ust. 1a PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek 

  PN-EN ISO 6941:2005 
Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar 
właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo 
umieszczonych próbkach 

53 § 261 pkt 1 PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło 
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

  PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło 
zapłonu: tlący się papieros 

  PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

54 § 266 ust. 2 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych 
temperaturach 

55 § 287 pkt 4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

  PN-ISO 7010:2006 
Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
użyteczności publicznej 

56 § 287 pkt 6        patrz: Polskie Normy powołane w § 180 

57 § 288 pkt 5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

   
PN-N-01256-5:1998 

 
Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
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na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

  PN-ISO 7010:2006 
Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
użyteczności publicznej 

58 § 288 pkt 7        patrz: Polskie Normy powołane w § 180 

*) 
- 

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i 
opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne 

aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). 
Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991 
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