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Oto ak tu al ny wy ciàg z wy ma gaƒ praw nych
i nor ma tyw nych, ja kie po win na speł niaç
pom pow nia prze ciw po ̋ a ro wa oraz wy ro by
bu dow la ne w niej za in sta lo wa ne.

Pod sta wo we wy ma ga nia praw ne
do ty czà ce pom pow ni prze ciw po -
˝a ro wych 

Ja ko pom pow ni´ prze ciw po ̋ a ro wà roz po rzà -
dze nie [2] de fi niu je ka˝ dà pom pow ni´ za si la -
jà cà w wo d´ in sta la cj´ lub sieç wo do cià go wà
prze ciw po ̋ a ro wà. Tym sa mym za si la nie in -
sta la cji prze ciw po ̋ a ro wej au to ma tycz nie
spra wia, ˝e pom pow nia sta je si´ prze ciw po -
˝a ro wà, nie za le˝ nie od in nych przy łà czo nych
do niej in sta la cji. In sta la cjà wo do cià go wà

prze ciw po ̋ a ro wà w myÊl te go roz po rzà dze -
nia jest ka˝ da in sta la cja za si la jà ca hy dran ty
we wn´trz ne oraz za wo ry hy dran to we. 
Wa run ki tech nicz ne [1] wy ma ga jà, aby po -

miesz cze nia sta no wià ce pom pow nie prze -
ciw po ̋ a ro we sta no wi ły od r´b nà stre f´ po ̋ a -
ro wà. Do ty czy to rów nie˝ po miesz czeƒ,
w któ rych znaj du jà si´ zbior ni ki Êrod ków ga -
Êni czych (m. in. wo dy, Êrod ka pia no twór cze -
go), ma szy now nie wen ty la cji prze ciw po ̋ a ro -
wej oraz roz dziel nie elek trycz ne i za si la jà ce
urzà dze nia prze zna czo ne do ochro ny prze -
ciw po ̋ a ro wej. W no wo pro jek to wa nych bu -
dyn kach na le ̋ y mieç to na uwa dze ju˝
na eta pie pro jek tu ar chi tek to nicz ne go, za -
pew nia jàc, by Êcia ny i drzwi speł nia ły wy ma -

ga nia sta wia ne ele men tom od dzie le nia prze -
ciw po ̋ a ro we go. 
Roz po rzà dze nie [2] de fi niu je „urzà dze nia

prze ciw po ̋ a ro we” ja ko urzà dze nia słu ̋ à ce
do za po bie ga nia po wsta niu, wy kry wa nia,
zwal cza nia po ̋ a ru lub ogra ni cza nia je go
skut ków. Ja ko ty po we urzà dze nia wy mie nio -
ne zo sta ły pom py w pom pow niach prze ciw -
po ̋ a ro wych, a tak ̋ e hy dran ty i za wo ry hy -
dran to we. Pro jekt za wie ra jà cy urzà dze nia
prze ciw po ̋ a ro we po wi nien zo staç bez -
wzgl´d nie uzgod nio ny z rze czo znaw cà
do spraw za bez pie czeƒ prze ciw po ̋ a ro wych,
a wa run kiem do pusz cze nia urzà dzeƒ prze -
ciw po ̋ a ro wych do u˝yt ko wa nia po za mon to -
wa niu ich w obiek cie jest prze pro wa dze nie
od po wied nich dla nich prób i ba daƒ, po -
twier dza jà cych pra wi dło woÊç ich dzia ła nia.
Nie okre Êlo no tu jed nak szcze gó ło we go za -
kre su ta kich ba daƒ, po zo sta wia jàc re ali za cj´
tych wy ma gaƒ pro du cen tom, któ rzy sa mi
okre Êla jà je dla swo ich pro duk tów.

In sta la cje du al ne 
Przez „in sta la cje du al ne” na le ̋ y ro zu mieç in -
sta la cje wod ne prze zna czo ne do za si la nia
urzà dzeƒ prze ciw po ̋ a ro wych, do któ rych
przy łà czo no in ne in sta la cje, np. wo dy pit nej
czy wo dy tech no lo gicz nej. Roz dział 5 roz po -
rzà dze nia MSWiA w spra wie ochro ny prze -
ciw po ̋ a ro wej [2] przed sta wia wy ma ga nia,
ja kie po win ny byç speł nio ne w przy pad ku
przy łà cza nia do in sta la cji prze ciw po ̋ a ro wej
in nych punk tów czer pal nych:
• in sta la cj´ wo do cià go wà prze ciw po ̋ a ro wà
na le ̋ y za bez pie czyç przed nie kon tro lo wa -
nym wy pły wem wo dy z uszko dzo nych przy -
bo rów sa ni tar nych,

• pa ra me try ci Ênie nia i prze pły wu w in sta la -
cji prze ciw po ̋ a ro wej ma jà byç za pew nio ne
nie za le˝ nie od sta nu pra cy in nych sys te -
mów i urzà dzeƒ.
In sta la cj´ wo dy by to wej czy tech no lo gicz -

nej mo ̋ e my przy łà czyç do te go sa me go êró -
dła wo dy co in sta la cj´ prze ciw po ̋ a ro wà, je -
˝e li zo sta nà za sto so wa ne Êrod ki za pew nia jà -
ce prio ry tet dzia ła nia in sta la cji prze ciw po ̋ a -
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Pom pow nie prze ciw po ̋a ro we w Pol sce po win ny byç pro jek to wa ne, in sta lo wa -
ne i do pusz cza ne do u˝yt ko wa nia we dług prze pi sów pra wa pol skie go,
uwzgl´d nia jà cych ure gu lo wa nia eu ro pej skie. Wy ro by bu dow la ne b´ dà ce cz´ -
Êcià pom pow ni mu szà mieç sto sow ne ozna ko wa nie, a tak ̋ e de kla ra cje zgod -
no Êci, de kla ra cje wła Êci wo Êci u˝yt ko wych, kra jo we de kla ra cje wła Êci wo Êci
u˝yt ko wych, a w nie któ rych przy pad kach rów nie˝ Êwia dec twa do pusz cze nia,
za le˝ nie od ty pu wy ro bu. Ze wzgl´ du na mno goÊç ak tów praw nych i do ku -
men tów po chod nych zwià za nych z wpro wa dza niem wy ro bów bu dow la nych
do ob ro tu bar dzo cz´ stym pro ble mem jest po praw na in ter pre ta cja prze pi sów
pra wa oraz ja sne okre Êle nie, ja kich do ku men tów na le ̋ y wy ma gaç od do staw -
ców pro duk tów do pom pow ni prze ciw po ̋a ro wych.

Rys. 1. Przy kła do we przed sta wie nie pom pow ni prze ciw po ̋ a ro wej w za bu do wie kon te ne ro wej
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ro wej. W roz po rzà dze niu [2] nie po da no
szcze gó ło wych wy tycz nych co do roz wià zaƒ
tech nicz nych speł nia jà cych po wy˝ sze dwa
wy ma ga nia. Na ryn ku ist nie je za tem kil ka
roz wià zaƒ ró˝ nych pro du cen tów b´ dà cych
pró bà re ali za cji wy ma gaƒ roz po rzà dze nia
[2]. Dzie là si´ one na dwie pod sta wo we gru -
py:
1. Me cha nicz ne za wo ry mem bra no we re -

agu jà ce na spa dek ci Ênie nia w miej scu za -
mon to wa nia 
Za wo ry te, zwa ne za wo ra mi pierw szeƒ -

stwa, dzia ła jà bez na pi´ cio wo, co jest ich nie -
wàt pli wà za le tà, lecz ze wzgl´ du na miej sce
za mon to wa nia re agu jà na spad ki ci Ênie nia
w in sta la cji by to wej. W okre Êlo nych przy pad -
kach jest to roz wià za nie ucià˝ li we dla miesz -
kaƒ ców, któ rym do pływ wo dy od ci na ny jest
np. w ra zie in ten syw ne go pod le wa nia ogro -
dów w oko li cy w okre sie let nim. 
2. Ze sta wy ele men tów wy ko naw czych

wraz z czuj ni ka mi ci Ênie nia lub prze pły wu
W skład ze sta wów wcho dzà ge ne ral nie

ele men ty po mia ro we, ar ma tu ra od ci na jà ca
ste ro wa na elek tro nicz nie oraz układ prze twa -
rza jà cy sy gnał z czuj ni ków po mia ro wych.
Ele men ta mi po mia ro wy mi mo gà byç ło pat ko -
we czuj ni ki prze pły wu lub łàcz ni ki ci Ênie nia
mon to wa ne na in sta la cji prze ciw po ̋ a ro wej.
Za od ci´ cie in sta la cji mo ̋ e od po wia daç prze -
pust ni ca ste ro wa na si łow ni kiem lub elek tro -
za wór mon to wa ny na in sta la cji do dat ko wej.
Te ze sta wy cz´ sto sta no wià ak ce so ria do dat -
ko we do ze spo łów pom po wych, do dzia ła nia
wy ma ga jà na pi´ cia tak sa mo jak pom py. Od -
ci´ cie in sta la cji by to wej ma miej sce tyl ko
wte dy, gdy fak tycz nie wy st´ pu je za po trze bo -
wa nie na wo d´ do ce lów prze ciw po ̋ a ro -
wych.
Rys. 4 przed sta wia pro po zy cj´ mon ta ̋ u

ele men tów do dat ko wych wy ma ga nych
w pom pow ni prze ciw po ̋ a ro wej za si la jà cej
rów nie˝ in sta la cj´ wo dy by to wej. W tym przy -
pad ku za sto so wa no dwa czuj ni ki prze pły wu.
Pierw szy za mon to wa ny zo stał na in sta la cji
prze ciw po ̋ a ro wej i sy gna li zu je wy kry cie ak cji
ga Êni czej lub te stów. Sy gnał ten prze ka zy wa -
ny jest do ste row ni ka, któ ry za rzà dza za -
mkni´ ciem prze pust ni cy z na p´ dem elek -
trycz nym. Dru gi czuj nik za in sta lo wa ny jest
na in sta la cji wo dy by to wej, ma za za da nie
wy kry cie, czy ele ment wy ko naw czy speł nił
swo jà funk cj´ i od ciàł do pływ wo dy do in nych
od bior ni ków ni˝ prze ciw po ̋ a ro we. Je ̋ e li dru -
gi czuj nik wy kry je prze pływ po mi mo od ci´ cia
in sta la cji by to wej, wy kry ty błàd sy gna li zo wa -
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Rys. 2. Przy kła do wy za wór pierw szeƒ stwa – VV300 Ho ney well

Rys. 3. Przy kła do wy kom plet czuj ni ka prze pły wu i ele men tu wy ko naw cze go – MOIB 80 Wi lo Pol ska

Rys. 4. Przy kła do we roz miesz cze nie mo du łu od ci´ cia in sta la cji by to wej oraz ukła du po mia ro we go wzgl´ dem ze sta wu pomp
prze ciw po ̋ a ro wych o prze zna cze niu du al nym 
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ny jest na kon so li ste row ni ka. Sche mat wska -
zu je rów nie˝ pra wi dło we po pro wa dze nie
prze wo dów prze pły wu mi ni mal ne go wy ma ga -
ne go dla pomp po ̋ a ro wych. Ele ment ten jest
wy ma ga ny dla ka˝ dej cer ty fi ko wa nej pom py

po ̋ a ro wej, gdy˝ raz uru cho mio na, mo ̋ e zo -
staç wy łà czo na tyl ko r´cz nie z po zio mu pom -
pow ni. Na sche ma cie uj´ ty jest rów nie˝ układ
po mia ro wy pom pow ni.

Wy ma ga nia szcze gó ło we sta wia ne
pom pow niom prze ciw po ̋ a ro wym

Ostat nim punk tem do ty czà cym pom pow ni
prze ciw po ̋a ro wych w roz po rzà dze niu [2] jest
od no Ênik do bar dziej szcze gó ło wych wy ma gaƒ
za war tych w roz po rzà dze niu MSWiA w spra -
wie za opa trze nia w wo d´ [3]. Ozna cza to, ˝e
te sa me wy ma ga nia sta wia ne sà pom pow -

niom za si la jà cym hy dran ty we wn´trz ne i ze -
wn´trz ne. Roz po rzà dze nie [3] po Êwi´ ca ca ły
roz dział pià ty szcze gó ło wym wy ma ga niom
wo bec pom pow ni prze ciw po ̋ a ro wych.
W pierw szej ko lej no Êci okre Êlo ne zo sta ły do -

zwo lo ne êró dła ener gii dla pomp prze ciw po ̋a -
ro wych – mo ̋e to byç sieç elek tro ener ge tycz -
na lub sil nik spa li no wy z za pa sem pa li wa na
4 godz. pra cy. Pom py po win ny byç za si la ne
z ob wo dów elek trycz nych nie za le˝ nych od in -
nych ob wo dów w obiek cie i speł niaç wy ma ga -
nia dla in sta la cji bez pie czeƒ stwa. W głów nej
mie rze ozna cza to, ˝e pom py po win no si´ za -
si laç sprzed prze ciw po ̋a ro we go wy łàcz ni ka
prà du w obiek cie, tak aby nie zo sta ły po zba -
wio ne ener gii w cza sie pro wa dze nia dzia łaƒ
ga Êni czych przez stra˝ po ̋ar nà (po dob nie jak
in ne urzà dze nia prze ciw po ̋a ro we).

Je ̋ e li pom pow nia za pew nia wo d´ w ilo Êci
prze kra cza jà cej 20 dm3/s, na le ̋ y speł niç na -
st´ pu jà ce wy ma ga nia:
1. Pom py na le ̋ y za si laç z dwóch nie za le˝ -

nych êró deł ener gii. Do pusz czal na jest nie za -
le˝ na sieç elek tro ener ge tycz na, sil nik
Die sla sta no wià cy na p´d pom py lub
sil nik Die sla w agre ga cie prà do twór -
czym. Je ̋ e li nie za sto so wa no na p´ -
du Die sla pom py, to roz dziel nia elek -
trycz na po win na mieç funk cj´
SZR – prze łà cza nia na za si la nie re -
zer wo we w ra zie za ni ku na pi´ cia
głów ne go.
2. W przy pad ku pra cy w sys te mie

cià głe go po da wa nia wo dy w pom -
pow ni na le ̋ y za pew niç co naj mniej
dwie pom py, z któ rych jed na po win -
na sta no wiç re zer w´. Ja ko pom p´ re -
zer wo wà sto su je si´ pom p´ rów nà
pa ra me tra mi naj wi´k szej z za in sta lo -
wa nych pomp. Nie ist nie je nie ste ty
de fi ni cja „cià głe go po da wa nia wo dy”,
dla te go ta ki za pis da je mo˝ li woÊç 
in ter pre ta cji, kie dy i czy w ogó le
w pom pow niach prze ciw po ̋a ro wych
jest wy ma ga na pom pa re zer wo wa.
W prak ty ce w ta kich sy tu acjach su ge -
ru je si´ wy bra nie bez piecz niej szej
opcji i za sto so wa nie ukła du pom po -
we go z do dat ko wà pom pà. 
Ostat nie wy ma ga nie za war te

w roz po rzà dze niu [3] spra wia wie le
pro ble mów in ter pre ta cyj nych. Sta -
no wi ono, ˝e na p´ dy pomp po win ny
speł niaç wy ma ga nia okre Êlo ne
w Pol skiej Nor mie do ty czà cej urzà -
dzeƒ try ska czo wych. Od no Ênik ten
ka ̋ e nam zaj rzeç do PN-EN 12845
[4], do za pi sów do ty czà cych wprost
na p´ dów dla pomp. W tym miej scu
za pi sy pra wa po wià za ne sà z wy ma -
ga nia mi w nor mie, któ ra po win -

na byç sto so wa na do bro wol nie. Ist nie jà ró˝ -
ne in ter pre ta cje, co na le ̋ y w ta kiej sy tu acji
ro biç, ale su ge ru je si´ wy bie ra nie bez piecz -
niej szych za pi sów. Nor ma try ska czo wa [4]
sta wia na p´ dom pomp na st´ pu jà ce wy ma ga -
nia:

„Pom py po win ny byç na p´ dza ne sil ni ka mi
elek trycz ny mi lub wy so ko pr´˝ ny mi, b´ dà cy -
mi w sta nie do star czyç co naj mniej moc
umo˝ li wia jà cà speł nie nie na st´ pu jà cych wy -
ma gaƒ:

a) w przy pad ku pomp z cha rak te ry sty ka mi
po bo ru mo cy bez prze cià ̋ e nia, mak sy mal nà
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Rys. 5. Cha rak te ry sty ka bez prze cià ̋ e nio wa na przy kła dzie pomp He lix VF 

Rys. 6. Cha rak te ry sty ka wzno szà ca po bo ru mo cy na ba zie ze sta wów pomp Si fi re 
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moc wy ma ga nà, od po wia da jà cà wierz choł -
ko wi krzy wej po bo ru mo cy;

b) w przy pad ku pomp ze wzno szà cy mi si´
cha rak te ry sty ka mi po bo ru mo cy, mak sy mal -
nà moc dla ja kie go kol wiek sta nu ob cià ̋ e nia
pom py od wy daj no Êci ze ro wej do wy daj no Êci
od po wia da jà cej NPSHr rów ne mu 16 m, lub
przy mak sy mal nym ci Ênie niu ssa nia po wi´k -
szo ne mu o 11 m, w za le˝ no Êci od te go, któ -
ra z war to Êci jest wy˝ sza.”
W przy pad ku sil ni ków Die sla nor ma try -

ska czo wa [4] okre Êla sze reg do dat ko wych
wy ma gaƒ, jed nak ̋ e wy kra cza jà one po za te -
ma ty k´ ni niej sze go ar ty ku łu. Do wy ja Ênie nia
po zo sta je za tem de fi ni cja cha rak te ry sty ki po -
bo ru mo cy bez prze cià ̋ e nio wej oraz wzno -
szà cej. Ta pierw sza cha rak te ry zu je si´ szczy -
tem po bo ru mo cy, po któ rym za po trze bo wa -
nie na ener gi´ spa da. Przy kła dem sà pom py
pio no we, wie lo stop nio we, na ba zie któ rych
zbu do wa ne sà ty po we ze sta wy pom po we
sto so wa ne w in sta la cjach hy dran tów we -
wn´trz nych lub mgły wod nej. Oba ty py cha -
rak te ry styk przed sta wia jà rys. 5 i 6. 
Na rys. 5 przed sta wio na zo sta ła bez prze -

cià ̋ e nio wa cha rak te ry sty ka mo cy pom py.
W za le˝ no Êci od licz by wir ni ków sto su je si´
co raz wi´k sze sil ni ki, lecz w ka˝ dym przy -
pad ku ich cha rak te ry sty ka mo cy za czy -
na opa daç dla prze pły wu od po wia da jà ce mu
NPSHr rów ne mu 3,2 m. Na rys. 6 przed sta -
wio no cha rak te ry sty k´ wzno szà cà, w tym
przy pad ku za po trze bo wa nie na moc wzra sta
w funk cji prze pły wu bez wy raê ne go mak si -
mum. Te go ty pu pom py ba da si´ na prze pływ
od po wia da jà cy NPSHr = 16 m i na war toÊç
po bo ru mo cy w tym punk cie do bie ra si´ sil -
nik. Ana li zu jàc po wy˝ sze ry sun ki, mo˝ -
na dojÊç do słusz nych wnio sków, ˝e pom py
o cha rak te ry sty ce wzno szà cej oraz ich sil ni ki
sà znacz nie wi´k sze w sto sun ku do pomp
o cha rak te ry sty kach bez prze cià ̋ e nio wych,
na wet dla iden tycz nych punk tów do bo ru. Sà
to za zwy czaj pom py po zio me, osio wos sà ce,
sto so wa ne w in sta la cjach hy dran tów ze -
wn´trz nych oraz w sta łych urzà dze niach ga -
Êni czych wod nych. Przy kła do wo pom pa ze
wzno szà cà cha rak te ry sty kà do bra na na
punkt pra cy 24 m3/h i 25 m pod no sze nia
cha rak te ry zu je si´ za po trze bo wa niem
na moc rz´ du 3,5 kW, pod czas gdy pom pa
z cha rak te ry sty kà bez prze cià ̋ e nio wà w tym
sa mym punk cie pra cy wy ma ga je dy nie 2 kW
mo cy sil ni ka. Im wy˝ sze pa ra me try, tym bar -
dziej wi docz ne sà ró˝ ni ce w za po trze bo wa niu
na moc dla obu ty pów pomp. 

Kon ser wa cja i ba da nia urzà dzeƒ
prze ciw po ̋ a ro wych

Urzà dze nia prze ciw po ̋ a ro we po win ny byç
pod da wa ne prze glà dom tech nicz nym i czyn -
no Êciom kon ser wa cyj nym zgod nie z Pol ski mi
Nor ma mi oraz zgod nie z za le ce nia mi pro du -

cen ta. Prze glà dy nie po win ny byç prze pro wa -
dza ne rza dziej ni˝ raz do ro ku. Naj cz´ Êciej
pro du cen ci urzà dzeƒ pom po wych za le ca jà co -
rocz ne prze glà dy swo ich ze sta wów przez wy -
kwa li fi ko wa ny per so nel, zgod nie z wła sny mi,
we wn´trz ny mi li sta mi ser wi so wy mi. War to
w tym miej scu nad mie niç, ˝e w Pol sce doÊç
ry go ry stycz nie wy ma ga si´ co rocz nych ba daƒ
hy dran tów i za wo rów hy dran to wych, pod czas
gdy pom py i ze spo ły pom po we po zo sta jà po -
za wy ma ga nà w pra wie kon tro là. Jest to je den

z przy kła dów wy biór cze go, nie kom plet ne go
pra wa do ty czà ce go ochro ny prze ciw po ̋a ro -
wej. W ta be li 1 przed sta wio no przy kład za le -
ceƒ ser wi so wych dla ze sta wów pom po wych.
Nie za le˝ nie od za po trze bo wa nia na wo d´

pom py po win ny byç wy po sa ̋ o ne w układ po -

mia ro wy skła da jà cy si´ z ci Ênie nio mie rza,
prze pły wo mie rza i za wo ru re gu la cyj ne go
do okre so wej kon tro li pa ra me trów pra cy. Wy -
ma ga nie to po wià za ne jest z za pi sa mi roz po -
rzà dze nia [2] do ty czà cy mi te stów do pusz cze -
nio wych oraz okre so wych prze glà dów urzà -
dzeƒ prze ciw po ̋ a ro wych. Od no si si´ do te go
rów nie˝ pkt 14 za le ceƒ ser wi so wych w ta be -
li 1. Te za gad nie nia zo sta ły sze rzej opi sa ne
w ar ty ku le [6] i wy kra cza jà po za te ma ty k´ 
ni niej sze go tekstu. 
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Ta be la 1. Przy kład za le ceƒ ser wi so wych dla ze sta wów pom po wych

Lp. Opis Co 1 
mie siàc

Co 3 
mie sià ce

Co 6 
mie si´ cy

Co 12
mie si´ cy

1 Kon tro la urzà dze nia, za suw od ci na jà cych,
po łà czeƒ rur od no Ênie szczel no Êci i ko ro zji x x x x

2 Kon tro la wska zaƒ optycz nych x x x x

3 Kon tro la au to ma tycz nej za mia ny pomp x x x x

4 Kon tro la wy łà cze nia pomp przy ze ro wym
prze pły wie x x x x

5 Kon tro la do łà cza nia i odłà cza nia pom py
ob cià ̋ e nia szczy to we go x x x x

6 Kon tro la ci Ênie nia me dium na za si la niu x x x x

7 Spraw dze nie wen ty la cji (wy st´ po wa nie
kon den sa cji) x x x x

8
Kon tro la ci Ênie nia w zbior ni ku 
prze po no wym uzu peł nie nie ci Ênie nia 
w ra zie po trze by

x x x

9 Spraw dze nie pa ra me trów elek trycz nych
i po rów na nie ich z da ny mi zna mio no wy mi x x

10 Spraw dze nie pa ra me trów ste ro wa nia,
wpro wa dze nie ewen tu al nych ko rekt x x

11 Kon tro la za bez pie cze nia przed
su cho bie giem x x

12 Kon tro la dzia ła nia urzà dzeƒ ochron nych x x

13 Kon tro la po łà czeƒ elek trycz nych i w ra zie
po trze by do cià gni´ cie za ci sków x

14 Kon tro la pa ra me trów hy drau licz nych 
osià ga nych przez ze staw x

êró dło: ma te ria ły Wi lo Pol ska
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Wy ma ga nia sta wia ne wy ro bom
bu dow la nym – obo wiàz ki pro du -
cen tów
Obo wiàz ki pro du cen tów wzgl´ dem wy ro -

bów bu dow la nych okre Êla usta wa o wy ro bach
bu dow la nych [7]. Usta wa od no si si´ swo jà

tre Êcià do roz po rzà dze nia UE CPR 305/2011
[8], któ re de fi niu je wy rób bu dow la ny ja ko
ka˝ dy wy rób lub ze staw wy pro du ko wa ny
i wpro wa dzo ny do ob ro tu w ce lu trwa łe go
wbu do wa nia w obiek tach bu dow la nych lub
ich cz´ Êciach, któ re go wła Êci wo Êci wpły wa jà
na wła Êci wo Êci u˝yt ko we obiek tów bu dow la -
nych w sto sun ku do pod sta wo wych wy ma gaƒ
do ty czà cych obiek tów bu dow la nych. Pom py
i ze sta wy pomp prze ciw po ̋ a ro wych wpły wa -
jà na bez pie czeƒ stwo bu dyn ków, za pew nia jàc
za si le nie w wo d´ in sta la cji wo do cià go wych
prze ciw po ̋ a ro wych. Sà te˝ na sta łe wbu do -
wa ne w obiek ty bu dow la ne. Pro du cen ci tych
wy ro bów zo bli go wa ni sà przez usta w´ [7]
do zna ko wa nia pro duk tów zna kiem CE
w przy pad ku ich zgod no Êci z nor ma mi zhar -
mo ni zo wa ny mi lub eu ro pej ski mi oce na mi
tech nicz ny mi. W przy pad ku bra ku ww. do ku -
men tów od nie sie nia na le ̋ y ubie gaç si´ o wy -
da nie kra jo wej oce ny tech nicz nej w no ty fi ko -
wa nej jed no st ce oce ny tech nicz nej. Na st´p -
nie pro du cent zo bli go wa ny jest do uzy ska nia
cer ty fi ka tu sta ło Êci wła Êci wo Êci u˝yt ko wych
od jed nost ki cer ty fi ku jà cej. Na koƒ cu zna ku je

si´ wy rób zna kiem bu dow la nym B oraz wy da -
je kra jo wà de kla ra cj´ wła Êci wo Êci u˝yt ko -
wych. Szcze gó ło wy sche mat przed sta wio ny
na rys. 7 ob ra zu je za sa d´ dzia ła nia w pro ce -
sie zna ko wa nia wy ro bów bu dow la nych zna -
kiem bu dow la nym B lub CE.

Dla pro duk tów słu ̋ à cych ochro nie prze -
ciw po ̋ a ro wej jed nost kà oce ny tech nicz nej,
jak rów nie˝ cer ty fi ku jà cà w Pol sce jest np.
Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny Prze -
ciw po ̋ a ro wej im Jó ze fa Tu lisz kow skie go
w Jó ze fo wie – Paƒ stwo wy In sty tut Ba daw czy.
Szcze gó ło we za sa dy po st´ po wa nia z wy ro ba -
mi bu dow la ny mi ob j´ ty mi obo wiàz kiem zna -
ko wa nia zna kiem B okre Êla roz po rzà dze nie
mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa
w spra wie spo so bu de kla ro wa nia wła Êci wo -
Êci u˝yt ko wych wy ro bów bu dow la nych oraz
spo so bu zna ko wa nia ich zna kiem bu dow la -
nym, zwa ne da lej roz po rzà dze niem MIiB [9].
Roz po rzà dze nie to zmie ni ło spo sób po st´ po -
wa nia z wy ro ba mi bu dow la ny mi obo wià zu jà -
cy do koƒ ca 2016 r., a tak ̋ e wpro wa dzi ło
w za łàcz ni ku nr 1 gru py wy ro bów wcze Êniej
nie ob j´ tych obo wiàz kiem wy da wa nia
KDWU. Przede wszyst kim wpro wa dzo ne zo -
sta ły kra jo we oce ny tech nicz ne (KOT) za -
miast apro bat tech nicz nych (AT), zmie nio no
rów nie˝ cer ty fi ka ty zgod no Êci na kra jo we cer -
ty fi ka ty sta ło Êci wła Êci wo Êci u˝yt ko wych.
Zmia na wy da je si´ byç tyl ko ko sme tycz na,

ma jed nak znacz nie wi´k sze zna cze nie – nie -
wi docz ne na pierw szy rzut oka. Apro ba ty
tech nicz ne w sto sun ku do kra jo wych ocen
tech nicz nych by ły je dy nie do ku men ta mi od -
nie sie nia sta wia jà cy mi wy ma ga nia dla da ne -
go wy ro bu bu dow la ne go, lecz nie po twier -
dza ły speł nie nia sta wia nych w nich wy ma -
gaƒ. We ry fi ka cja na st´ po wa ła do pie ro w pro -
ce sie cer ty fi ka cji. Po dej Êcie to skut ko wa ło
pa to lo gicz nà sy tu acjà na ryn ku, gdzie nie któ -
rzy pro du cen ci wy ro bów bu dow la nych uzy -
ski wa li je dy nie AT i na wet nie ubie ga li si´
o cer ty fi kat zgod no Êci. Le gi ty mo wa li si´
apro ba tà ja ko do ku men tem wy da nym przez
CNBOP, po twier dza jà cym zgod noÊç ich wy ro -
bu z wy mo ga mi pra wa. Po st´ po wa nie to by -
ło ak cep to wa ne z dwóch po wo dów: nie wie -
dzy oraz bra ku do st´p nych al ter na tyw nych
urzà dzeƒ z „lep szy mi pa pie ra mi”, po tocz nie
na zy wa ny mi cer ty fi ka ta mi.
Roz po rzà dze nie [9] by ło dwu krot nie no we -

li zo wa ne, a w 2018 r. zmia nom uległ rów -
nie˝ za łàcz nik nr 1 do roz po rzà dze nia, wy -
mie nia jà cy gru py wy ro bów ob j´ tych obo -
wiàz kiem spo rzà dza nia KDWU. Gru pa 10 te -
go za łàcz ni ka obej mu je pom py i ze spo ły
pomp po ̋ a ro wych, a tak ̋ e głów ne ele men ty
ze sta wów pom po wych sto so wa nych obec nie
na ryn ku. W za kre sie pom pow ni prze ciw po -
˝a ro wych wy ro by bu dow la ne ob j´ te obo wiàz -
kiem wy da nia kra jo wej de kla ra cji wła Êci wo -
Êci u˝yt ko wych sà na st´ pu jà ce:
• pom py i ze spo ły pomp po ̋ a ro wych,
• pom py do in sta la cji wo do cià go wych prze -
ciw po ̋ a ro wych,

• czuj ni ki/prze łàcz ni ki prze pły wu wo dy,
• ci Ênie nio mie rze i łàcz ni ki ci Ênie nia,
• za wo ry zwrot ne i jed no kie run ko we,
• urzà dze nia ste ru jà ce i sy gna li zu jà ce, 
• czuj ni ki/prze łàcz ni ki ci Ênie nia,
• ele men ty złàcz ne, kształt ki, 
• ar ma tu ra re gu la cyj na i od ci na jà ca, 
• łàcz ni ki ela stycz ne,
• sys te my ru ro we, uchwy ty i ze sta wy mo co -
wa nia prze wo dów ru ro wych.
Spo Êród wy ̋ ej wy mie nio nych wy ro bów bu -

dow la nych wy tłusz czo no te, któ re sta no wià
no we gru py wy ro bów i dla któ rych roz po rzà -
dze nie wy zna cza okres przej Êcio wy, do
31 grud nia 2020 r., w któ rym pro du cen ci nie
ma jà jesz cze obo wiàz ku wy da wa nia KDWU.
War to za uwa ̋ yç, ˝e oprócz pomp i ze spo łów
pomp po ̋ a ro wych usta no wio no no wà gru p´
dla pomp do in sta la cji wo do cià go wych prze -
ciw po ̋ a ro wych. Nie po ja wi ła si´ jed nak ˝ad -
na de fi ni cja na po zio mie roz po rzà dze nia [9],
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Rys. 7. Sche mat po st´ po wa nia przy wpro wa dza niu do ob ro tu wy ro bu bu dow la ne go
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po zwa la jà ca na ła twe i przej rzy ste roz gra ni -
cze nie tych dwóch po j´ç. CNBOP po pro szo -
ne o in ter pre ta cj´ tych za pi sów od po wie dzia -
ło pi smem [10], wy ja Ênia jà cym dwa po j´ cia:
1. „Przez ze spo ły pomp na le ̋ y ro zu mieç

ze spo ły wy twa rza ne przez jed ne go pro du cen -
ta, za wie ra jà ce, oprócz pomp, urzà dze nia
ste ru jà co sy gna li zu jà ce, na p´d lub in ne nie -
zb´d ne do wła Êci we go dzia ła nia ze spo łu ele -
men ty, za le˝ nie od kon struk cji i stop nia zło -
˝o no Êci ze spo łu.”

2. Pom py do in sta la cji wo do cià go wych
prze ciw po ̋ a ro wych ozna cza jà pom py do: „in -
sta la cji wo do cià go wych prze ciw po ̋ a ro wych
w ro zu mie niu roz po rzà dze nia mi ni stra spraw
we wn´trz nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw -
ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ̋ a ro -
wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719)”.
Obie de fi ni cje sà bar dzo przej rzy ste i rzu -

ca jà no we Êwia tło na ze sta wy pom po we
w ochro nie prze ciw po ̋ a ro wej. Przede
wszyst kim pro du cen ci pomp ni gdy nie wpro -
wa dza jà do ob ro tu pomp, tyl ko za wsze ze -
spo ły pomp (choç by przez obec noÊç sil ni ka
na wspól nej kon struk cji z pom pà). Ze spo ły
pomp na to miast po win ny po sia daç KOT
i cer ty fi kat sta ło Êci wła Êci wo Êci u˝yt ko wych
oraz KDWU i znak B. Ta kich do ku men tów
nie ste ty na dzieƒ dzi siej szy nie znaj dzie my
na stro nie CNBOP, bo nie zo sta ły jesz cze wy -
da ne. Dru ga de fi ni cja na to miast od ró˝ nia

w szcze gól ny spo sób pom py za si la jà ce hy -
dran ty we wn´trz ne i za wo ry hy dran to we
od pomp i ze spo łów pomp po ̋ a ro wych za si -
la ja cych SUG wod ne oraz in sta la cje hy dran -
tów ze wn´trz nych. Nie wy da je si´ KDWU dla
ze spo łów pomp za si la jà cych tyl ko hy dran ty,
po mi mo i˝ od wie lu lat in sta la cje hy dran tów
we wn´trz nych za si la ne sà wła Ênie przez
kom pak to we ze sta wy pom po we zbu do wa ne
na pio no wych, wie lo stop nio wych pom pach
wi ro wych. Jed no cze Ênie jed nak wy ma ga -

na jest KDWU na wszyst kie klu czo we pod ze -
spo ły ta kich ze sta wów. Mo˝ li wym wyj Êciem
z tej sy tu acji jest stwo rze nie przez pro du cen -
tów ze spo łów pomp prze zna czo nych głów nie
do za si la nia SUG-W z mo˝ li wo Êcià za si la nia
hy dran tów we wn´trz nych, co jest cz´ sto spo -
ty ka nym roz wià za niem. Prze ma wia za tym
rów nie˝ fakt, ˝e pom py pio no we, wie lo stop -
nio we uzna wa ne sà przez VDS i CNBOP-PIB
za peł no war to Êcio we pom py po ̋ a ro we do za -
sto so waƒ ogól nych w ochro nie prze ciw po ̋ a -
ro wej, w tym do in sta la cji try ska czo wych
i mgły wod nej. Po twier dza to przy kład fir my
Wi lo Pol ska, któ ra uzy ska ła na swo je pom py
ty pu He lix VF oraz he lix First VF cer ty fi kat
VDS [11] oraz kra jo wà oce n´ tech nicz nà
w CNBOP-PIB [12].

Pod su mo wa nie
Wy ma ga nia pro jek to we za war te w roz po rzà -
dze niach [1, 2 i 3] oraz nor mie [4] zda jà si´

byç sto sun ko wo kla row ne i bar dziej lub mniej
sto so wa ne na ryn ku. Mi mo to na le ̋ y dà ̋ yç
do peł ne go prze strze ga nia tych za pi sów, bez
to le ran cji dla nie uza sad nio nych od st´pstw.
Wy ma ga nia sta wia ne wy ro bom bu dow la nym
sà na to miast trud ne do speł nie nia i cz´ sto
nie jed no znacz ne. Prak ty ka po ka zu je, ˝e w in -
ter pre ta cji po ma ga jà wy da ne ju˝ kra jo we
oce ny tech nicz ne, któ re dzia ła jà na ryn ku jak
pre ce dens w ame ry kaƒ skim sà dow nic twie.
Je Êli je den pro du cent speł ni kry te ria i otrzy -
ma KOT na swój wy rób, b´ dzie to wy ma ga ne
rów nie˝ od je go od po wied ni ków. War to za -
tem za glà daç na stro n´ CNBOP-PIB, gdzie
re gu lar nie umiesz cza ne sà li sty wy da nych
KOT i cer ty fi ka tów. Ma my obec nie w Pol sce
pierw szà kra jo wà oce n´ tech nicz nà na tak
po pu lar nà pom p´ pio no wà wie lo stop nio wà.
Po zo sta je mieç na dzie j´, ˝e wkrót ce in ni czo -
ło wi pro du cen ci rów nie˝ uzy ska jà ta ki do ku -
ment, a pierw sze kra jo we oce ny tech nicz ne
na ze spo ły pomp po ̋ a ro wych zo sta nà nie ba -
wem wy da ne, co wnie sie no wà ja koÊç na ry -
nek ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej. 
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Gnie wosz Sie miàt kow ski, Ni kon Gaw ry luk 

– eks per ci gru py ro bo czej

Eu ro pej skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go CEN

TC 191/WG 5 
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Rys. 8. Wy glàd pom py pio no wej, wie lo stop nio wej na przy kłà dzie He lix VF


