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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 12 maja 1978 r. 

w sprawie uzgadniania pod względem ochrony przeciwpotaroweJ założeń techniczno-ekonomicznych 
inwestycji budowlanych. 

Na podstawie § 23 uchwały nr 75 Rady Ministrów 
z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projektowania inwesty
cji (Monitor Polski Nr 23, poz. 133) oraz w związku z art. 9 
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpoża
rowej (Dz. U. Nr 20. poz. 106) zarządza się. co następuje: 

§ l. I. Uzgodnienia pod względem ochrony przeciw
pożarowej z właściwymi organami lub jednostkami organi~ 
zacyjnymi wymagają założenia techniczno-ekonomiczne na
stępujących inwestycji budowlanych: 

I) obiektów o wysokości ponad 25 m, 
2) obiektów. w których znajdują się pomieszczenia prze

znaczone do jednoczesnego przebywania grup ludzi 
liczących ponad 50 osób. a w szczególności domów to
warowych. teatrów. kin. cyrków. sal sprzedaży. sal 
konferencyjnych. zamkniętych obiektów sportowych, 
obiektów kultu religijnego. sal wystawowych. hal tar
gowych. restauracji. barów. dworców pasażerskich, 

3) obiektów, w których znajdują się pomieszczenia prze
znaczone dla ludzi o ograniczonej możliwości porusza
nia się. a w ' szczególności: szpitali, sanatoriów. do
mów rencistów. zakładów pracy zatrudniających in wa
lidów, szkół dla dzieci niedorozwiniętych. 

4) obiektów biurowych, socjalnych, żłobków. przedszkoli, 
szkół. uczelni, domów studenckich. internatów. 'hoteli, 
hoteli pracowniczych, obiektów sądowych. zakładów 

poprawczych. schronisk dla nieletnich. 
5) aresztów śledczych, zakładów karnych, 
6) archi wów, muzeów' i bibliotek, 
7) magazynów i otwartych składowisk zali'CZonycn do I 

lub II kategorii niebezpieczeństwa pożarow ego ola z 
magazynów i otwartych składowisk o powielzLhni po-

nad 1.000 mł, zaliczonych do III lub IV kategorii nie
bezpieczeństwa pożarowego. 

8) obiektów produkcyjnych i urządzeń technologiczn ych, 
zaliczonych do l, II lub III kategorii niebezpieczeństwa 
pożarowego, 

9) zajezdni autobusów, tramwajów, trolejbusów, gCl ta zy / 
dla samochodów ciężarowych. garaży dla samochodów 
osobowych o powierzchni powyżej 60 mi, garaży dla 
kombajnów zbożowych, hangarów na lotniskach, loko
motywowni i wagonowni PKP, 

10) obiektów uspołecznionego budownictwa rolnlct.ego 
związanych z hodowlą oraz magazynowaniem i przy
gotowaniem pasz i produktów rolnych. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się równi eż w razie rozbudo
wy lub modernizacji obiektów albo kapitalnych remontów. 
jeżeli z uwagi na charakter lub rozmiar robót niezbędne 
jest sporządzenie dla tych rem.ontów dokumentacji odlJv
wiadającej co do zakresu zalożeniom techniczno-ekono
micznym inwestycji lub dokumentacji up roszczonej (jedno
stadi owej). 

§ 2. 1. Podstawę uzgodnień sta nowią dane określona 
p rzez jednostkę sporządzającą założe nia techniczno-ekono
miczne inwes tycji, dotyczące: 

l) usytuowania obie któw i urządzeń tec hnologicznych, 
2) zaliczania pomieszczeń w budynkach. budynków oraz 

innych obiektów do odpowiedniej kategorii niebezpie
czeóstwa pożarowego albo zagrożen;a wybuchem lub 
zagrożenia ludzi, 

3) obliczenia rzeczywistych wielkości występujących 
obciążeń ogniowych dl;3 budynków. innych obiektów, 
pomieszczeń, kondygnacji i stlef po~arowych, 
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' 4) ustalenia kl asy odporn ości ogniowej budynku po-
szczególnych elementów budowlanych. 

5) określenia stopnia rozp rzestrzeniania się ognia w ele
mentach i stopnia zapalności materiałów. z których bę
dą wykonane elementy budowlane. 

6) podziału na st refy pożarowe I usytuowania pomiesz
czeń zaliczonych do l lub II kategorii niebezpieczeń

stwa pożarowego i pomieszczeń zagrożonych wybu
chem. 

7) usta lenia odciążających (przeciwwybuchowych) prze
pon. klap i olworów. 

8) wyposażenia obiektów w klapy dymowe. 
9) warunków ewakuacyjnych. 

ID) wyposażenia obiektów w urządzenia gaśnicze I sygna
lizacji alarmu pożarowego na podstawie obliczonego 
zagrożenia pożarowego. 

II) zaopatrzenia obiektów w środki gaśnicze. 

12) wyposażenia obiektu w światła bezpieczeństwa. ewa
kuacyjne. przeszkodowe i kierunkowe. 

13) doboru instalacji i urządzeń elek.troenergetycznych w 
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz zabez
pieczenia tras kablowych. 

14) instalacji i urządzell wentylacyjnych oraz ich zabez
pieczenia przed przenoszeniem się ognia. 

15) zabezpieczenia kanalizacji i ścieków przed niebezpie
czeństwem pożaru i wybuchu. 

16) instalacji i urządzeń ogrzewczych. 

17) zabezpieczenia instalacji I urządzeń technologicznych 
przed niebezpieczeństwem pożaru i wybuchu. " 

18) · zabezpieczenia przeciwpożarowego innych instalacji 
I urządzeń stwarzających zagrożenie pożarowe. 

19) zapewnienia dojazdów' i dostępu jednostkom straży po
żarnych do zakładu. poszczególnych budynków i urzą
dzeń technologicznych. 

20) zabezpieczenia budynków I urządzeń w instalację pio
runochronną· 

2. Przepisy ust. I stosuje się odpowiednio przy uzgad
nianiu dokumentacji uproszczonej (jednostadiowej). 

3. Uzgodnieniu podlegają założenia techniczno-ekono
miczne inwestycji wszystkich branż jednocześnie. Dopusz
cza się uzgadnianie poszczególnych branż oddzielnie; w ta
kim wypadku w pierwszej kolejności uzgodnieniu podlega 
część architektoniczno-budowlana. 
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§ 3. I. Uzgodnienie zał ożeń techniczno-ekollomicznych 
Inwestycji i uproszCzonych założeń d la obiektów typowych 
pod względem wymagań ochrony przeci wpożarowej wy
maga pozytywnej opinii Komendy Główne j Straży Pożar

nych. 

2. Uzgodnienie założeń techniczno-ekon"omicznych In
westycji pod względem wymagań ochrony p rzeciwpożaro

wej innych niz wymienione w ust. I wymaga pozytywnej 
opinii: 

l} rzeczoznawcy do spraw zabezpieczet'J p rzeciwpoza ro
wych. zat rudnionego w jednostce sporządza jącej zało- " 

żenia techniczno-ekonomiczne inwestycji dla obiektów 
projektowanych indywidualnie. 

2) właściwego terenowego organu administracji państwo- . 
wej stopnia wojewódzkiego dla obiektów indywidual
nych projektowanych przez jednostki sporządzające 

zalożenia techniczno-ekonomiczne inwestycji. któ re nie 
zatrudniają rzeCLozn a wcy do spraw zabezpieczeń prL.e
ci wpożarowych. 

3. Sprawy sporne związane z uzgadnianiem założeń 
techniczno-ek onomicznych in westycji między rzeczozna w
cą do spraw zabezp'ieczeń przeciwpożarowych a jednostką 
sporządzającą założenia technIczno-e konomiczne in west y
cji rozstrzyga właściwy dla plOjektowdnej inwestycji tere
nowy organ administracji par'lstwovvej stopnia wojewódz
kiego. 

§ 4. Przepisy zarządzen i a stosUje się od powiednio do 
dokumentacji pochodzących z importu. 

§ 5. Zarządzenie nie dotyczy inwestycji budowlanych. 
o których mowa w § I ust. 1. realizowanych w resortach 
obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych na te renach 
zamkniętych. 

§ 6. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komi
tetu Budownict wa. Urbanistyk.i i Arc-hitektury ora,z Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1963 r. 
w sprawie uzgadniania z organami ochrony przeciwpoża
rowej projektów budowlanych (Dziennik Budownictwa 
Nr 22. poz. 75) . 

§ 7. Zarząd ze nie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 12 maja 1978 r. 

zmIenIające zarządzenIe w sprawie dostosowania organizacjI terenowych powszechnych jednostek organIzacyjnych 
Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 
ł967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. z 1967 r. Nr 1.3. poz. 55. z 1974 r. Nr 50. poz. 318 
l z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się. co następuje: 

§ I. W § 2 zarządzenia ProKuratora Generalnego Pol
Iklej Rzeczyposp olitej Ludow e j z dnia 30 maja 1975 r. w 
spra'N"ie dos toso w,mia o rgani zacji te renowych powszech-

nych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału admi
nistracyjnegoPaństwa (Monitor Polski z 1975 r. Nr 18, 
poz. 113. z 1976 r. Nr 38. poz. 175 i z 1977 r. Nr 17, poz. 100) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. I dotyczącym województwa s t o I e C z n e g o 
war s z a wsk! e g o w pkt 12 likreśla się wyrazy 


