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WYKAZ PRZEPISÓW  
ZAWIERAJĄCYCH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przepisy przeciwpożarowe 

[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 

16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej – Dz.U. z 2003r. Nr 121, poz.1137 (ostatnia nowelizacja opublikowana 

została w Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998) 

[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów – Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719  

[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz.U. z 2009r. 

Nr 124, poz.1030  

Przepisy techniczno-budowlane 

[4] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami  

[5] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 

7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie – Dz.U. z 1997r. Nr 132 poz.877 z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 472) 

[6] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz.116  

z późniejszymi zmianami 

[7] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunków 

technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności – Dz.U. z 1995r. 

Nr 50, poz.271 

[8] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

– Dz.U. z 2005r. Nr 243 poz.2063 z późniejszymi zmianami 

(ostatnia nowelizacja opublikowana została w Dz.U. 2013 poz. 1018) 

[9] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 

usytuowanie – Dz.U. z 2011. Nr 144, poz.859 

http://www.ippoz.pl/
http://www.katalogppoz.pl/
mailto:kamil@ippoż.pl
http://www.ippoz.pl/


Pobrano z www.ippoz.pl 

Opracował: mgr inż. Kamil Kwosek 
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  |  ekspert i pomysłodawca portalu www.katalogppoz.pl  
tel. kom. 692 762 748; e-mail: kamil@ippoż.pl  
 
                                     Kopiując lub publikując niniejszy wykaz – należy podać źródło: blog Kamila Kwoska www.ippoz.pl  
  

      2 | S t r o n a  

 

[10] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz.735 z późniejszymi 

zmianami (ostatnia nowelizacja opublikowana została w Dz.U. 2014 poz. 858) 

[11] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami 

(ostatnia nowelizacja opublikowana została w Dz.U. 2014 poz. 186) 

[12] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane  

i ich usytuowanie – Dz.U. z 2005r. Nr 219, poz.1864 z późniejszymi zmianami 

(ostatnia nowelizacja opublikowana została w Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773) 

[13] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dz.U. 2013 poz. 640 

Przepisy Prawa Pracy 

[14] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków 

organicznych z dnia 1 marca 1995 r. – Dz.U. z 1995r. Nr 37, poz. 181 

[15] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach 

przetwórstwa rolno-spożywczego z dnia 12 maja 2003 r. – Dz.U. z 2003r. Nr 98, poz. 902 

[16] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody  

i oczyszczania ścieków z dnia 27 stycznia 1994 r. – Dz.U. z 1994r. Nr 21, poz. 73 
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