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Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie interpretacyjne zapisu § 4 ust.2 pkt 4 rozporządzenia
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, poz.719)
w szczególności, których Polskich Norm dotyczy ten obowiązek oznakowania m.in. dróg i wyjść
ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń zgodnie z zapisami rozporządzenia.
W załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj Dz.U z 2015 poz.
1422) przywołane są tylko trzy:
PN—N-01256- 02:1992
Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja, która została wycofana przez
Polski Komitet Normalizacyjny z dniem 04.09.2014
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., która została
wycofana przez PKN 20 grudnia 2012 r przez wersję angielską PN-EN ISO 7010:2012.
Dodatkowo PN-N 01256-01.1992 Znaki bezpieczeństwa –Ochrona przeciwpożarowa, nie ujęta
w warunkach technicznych, została wycofana z dniem 20.12.2012 r i zastąpiona przez PN-EN ISO
7010:2012 wersja angielska.
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, jednak zgodnie z zasadami ustroju prawnego
Polskie Normy w wersji polskiej przywołane np. w warunkach technicznych są do obowiązkowego
stosowania.
Rodzi się pytanie wg jakich PN powinno być prowadzone oznakowanie obiektów, które
spełniało by wymagania §4 ust.2 pkt 4 cyt. Rozporządzenia.
Co z dotychczasowymi oznakowaniami wg norm uchylonych (np.PN – N – 01256 -01 Znaki
bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa). Czy dopuszczalne jest stosowanie tych znaków, jeśli
producent posiada ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP?
Prosimy o wyjaśnienie i interpretację, gdyż stanowiska i wymagania reprezentowane przez
Komendy Powiatowe (Miejskie) PSP są rozbieżne i różne.
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