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Załącznik do SITP PCU-08 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

A. Dokumenty odniesienia w zakresie usług 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1422).  

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121, poz. 1137).  

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania.   (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) 

5. PN-ISO 8421-3:1996  Ochrona przeciwpożarowa – Wykrywanie pożaru i 

alarmowanie – Terminologia. 

6. PN-EN 54-1:2011  Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie (oryg.). 

7. PN-ISO   6790:1996    Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – 

Wyszczególnienie. 

8. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – 

Wyszczególnienie (Arkusz krajowy). 

9. PN-EN 50849:2017-04  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

B. Dokumenty odniesienia w zakresie urządzeń 

1. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej. 

2. PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej. 

3. PN-EN 50849:2017-04  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

4. PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych. 

5. PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej – Części składowe głosowych  

   systemów alarmowych – Część 24: Głośniki (oryg.). 

6. PN-EN 60268-16:.2011, Urządzenia systemów elektroakustycznych, cz. 16: Obiektywna 

ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy.  
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7. ISO 7240-16:2007 Fire detection and alarm systems – Part 16: Sound system control 

and    indicating equipment. 

8. ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems – Part 19: Design, installation 

 commissioning and service of sound systems for emergency purposes. 

9. WB/CNBOP  Wymagania i metody badań: 

 Centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

 Konsoli z mikrofonem dla straży pożarnej nie wchodzących w skład centrali. 

 Głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych. 

 Modułów kontroli linii nie wchodzących w skład centrali. 

 


