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PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 
 

(Artykuł dyskusyjny) 
 
1. Wstęp 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wymagają 
stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w strefach pożarowych o kubaturze przekracza-
jącej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przez odcięcie dopływu prądu tym 
wyłącznikiem zmniejsza się zagrożenie zdrowia lub życia ludzi biorących udział w akcji ratowni-
czej podczas pożaru. Zatem jest to łącznik, którego usytuowanie i działanie powinno odpowiadać 
zasadom i wymaganiom dotyczącym łączeń awaryjnych. Rozwiązania stosowane w praktyce pro-
jektowej często mają niewiele wspólnego z tymi wymaganiami i zasadami. 

Biuletyn INPE, w numerze 71/2005, zaprezentował komentarz prof. zw. dr. hab. inż. Henryka 
Markiewicza do wymagań zawartych we wspomnianych warunkach technicznych [1] w zakresie 
elektryki. Niniejszym odniosę się tylko do, przestawionego w artykule, komentarza dotyczącego 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Autor artykułu odniósł się tylko do zastosowanego 
w rozporządzeniu [1] słowa wyłącznik, twierdząc i uzasadniając z profesorską dokładnością, że za-
miast wyłącznika (chodzi tu o konstrukcję łącznika) powinien być zastosowany rozłącznik. Innych 
kłopotów ze stosowaniem komentowanego przepisu Autor artykułu nie zauważył. 

Od początku, kiedy tylko wprowadzono wymaganie stosowania przeciwpożarowego wyłącz-
nika prądu ani projektanci, ani straż pożarna, ani rzeczoznawcy nie mieli problemu z właściwą in-
terpretacją słowa wyłącznik. Nie wiązali tego terminu z konstrukcją łącznika, lecz z jego funkcją. 
Rzadko stosuje się łącznik pełniący tylko funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Do tego 
celu wykorzystuje się różnego rodzaju łączniki instalowane w torach zasilania z innego powodu 
(łączniki ruchowe, łączniki zabezpieczeniowe, łączniki układów SZR i inne). A bywają to wyłącz-
niki, styczniki i rozłączniki ręczne. 

W przypadku dużych obiektów (centrów handlowych, hal przemysłowych, biurowców itp.), 
pobierających duże prądy robocze, praktycznie zawsze funkcję przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu pełnią, sterowane zdalnie, wyłącznik lub wyłączniki usytuowane w polach zasilających 
główne rozdzielnice obiektu, zazwyczaj umieszczone w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo. 
Autor artykułu ma małą albo żadną praktykę projektową skoro twierdzi, że przeciwpożarowym wy-
łącznikiem prądu z zasady powinien być rozłącznik. Dziwi też uzasadnienie, że tylko wtedy wyłą-
czenie zasilania elektrycznego będzie „świadomym działaniem ludzi”. Przecież równie świadomie 
zasilanie można wyłączyć wyłącznikiem. 

Dla ścisłości terminologicznej może poprawniej byłoby napisać w przepisach przeciwpoża-
rowy łącznik prądu zamiast przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ale czy byłoby to bardziej zrozu-
miałe, zwłaszcza dla nieelektryków zainteresowanych ochroną przeciwpożarową budynków? W 
normie PN-ISO 8421-8:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Zwalczanie pożaru, ratow-
nictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi jest w punkcie 8.5.7 określenie przeciwpo-
żarowy wyłącznik prądu. Powinien być przy nim umieszczony znak „przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu” według PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
Autorzy przepisów i norm mieli przypuszczalnie na względzie potoczne znaczenie słowa wyłącznik 
i słusznie, bowiem jest on przeznaczony do stosowania nie przez elektryków, lecz głównie przez 
osoby, które nie muszą wiedzieć, co w terminologii elektrycznej oznaczają pojęcia wyłącznik, roz-
łącznik lub łącznik i nie mają potrzeby tego się uczyć. Natomiast osoby te z pewnością wiedzą, co 
czyni wyłącznik. 

Dla projektantów, którzy muszą stosować w praktyce warunki techniczne [1], nie jest istotne, 
jakie słowo zostało użyte na określenie funkcji łącznika. Problemem jest poprawne stosowanie 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zwłaszcza decyzje w następujących kwestiach: 



1. Usytuowanie wyłącznika w obiekcie, liczba łączników sterowniczych służących do zdalnego 
otwierania wyłączników umieszczonych w głównych torach prądowych poszczególnych źródeł 
zasilania. 

2. Metoda sterowania zdalnego wyłącznikiem w głównym torze prądowym. 
3. Zasięg instalacji, który powinien być pozbawiany napięcia wyłącznikiem. 
4. Rodzaj i moc źródła energii elektrycznej, które musi być odłączone wyłącznikiem. 
 
2. Znaczenie poprawnej definicji 

Definicja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przedstawiona w przepisach budowlanych 
oraz w normach i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określa tylko jego przezna-
czenie. Nie daje ona możliwości odniesienia się wprost do postanowień przepisów i norm dotyczą-
cych instalacji elektrycznych, które określają wymagania w zakresie wyposażenia elektrycznego 
i bezpieczeństwa. Wydaje się tu rozsądnym skorzystać z postanowień norm dotyczących bezpie-
czeństwa maszyn. Według tych norm „zatrzymanie awaryjne jest to funkcja, która zapobiega wy-
stąpieniu zagrożenia lub zmniejsza istniejące zagrożenie oraz przeciwdziała uszkodzeniu maszyny 
lub utracie wyników wykonywanej pracy”. Celem odłączenia urządzeń elektrycznych, przed przy-
stąpieniem do akcji ratowniczej podczas pożaru, jest ochrona członków ekip ratowniczych i innych 
osób przed porażeniem prądem elektrycznym. Definicja funkcji „zatrzymanie awaryjne” w pełni 
odpowiada przeznaczeniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zatrzymanie awaryjne w technice 
bezpieczeństwa maszyn określane jest również jako „stop awaryjny”. 

Według PN-IEC 60050-826:2000 zatrzymanie awaryjne jest to łączenie awaryjne w celu za-
trzymania niebezpiecznego ruchu. Autorzy definicji pewnie mieli na uwadze ruch maszyny. Ale 
słowo „ruch” stosowane jest również w przepisach Prawa energetycznego, gdzie jest mowa o ruchu 
sieci. Kończąc kwestię dotycząca definicji można ostatecznie przyjąć, że przeciwpożarowy wyłącz-
nik prądu realizuje funkcję zatrzymania awaryjnego. 

Ta definicja, jeśli nawet jest logiczna, to nie jest definicją przepisową. Jest stworzona na po-
trzeby autora niniejszego artykułu. W warunkach technicznych [1] powinna się znaleźć precyzyjna 
definicja przeciwpożarowego wyłącznika prądu nawiązująca do wymagań stawianych wyposażeniu 
elektrycznemu i aspektów bezpieczeństwa. Ustalenie takiej definicji w akcie prawnym jest niezwy-
kle ważne. Po pierwsze, daje projektantom punkt odniesienia przy sporządzaniu koncepcji układu. 
Po drugie, w przypadku sporu lub nieszczęśliwego wypadku, terminologia nabiera wyjątkowego 
znaczenia. Brak precyzji w przepisach, to pole do popisu dla niedouczonych biegłych sądowych lub 
rzeczoznawców budowlanych, często stronniczych i z biegłością uprawiających sztukę manipulacji, 
przedstawiających opinie o wnioskach wzajemnie wykluczających się. O tym miałem okazję wielo-
krotnie przekonać się występując w sprawach karnych jako biegły sądowy. 
 
3. Wymagania funkcjonalne 

W odniesieniu do funkcji „zatrzymania awaryjnego” mają zastosowanie postanowienia PN-
IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura i montaż wypo-
sażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 
i łączenia, punkt 537.4 zatytułowany Urządzenia do łączenia awaryjnego (wraz z awaryjnym za-
trzymaniem). Norma ta traktuje łącznie funkcję łączenia awaryjnego z awaryjnym zatrzymaniem. 
Można również wykorzystać postanowienia norm i stosowaną praktykę w technice bezpieczeństwa 
maszyn. 

Podstawowe wymagania dotyczące przeciwpożarowego wyłącznika prądu realizującego funk-
cję zatrzymania awaryjnego, w dużym uproszczeniu, przedstawiają się następująco:  
• funkcja wyłączania awaryjnego musi być zawsze dostępna i w pełni niezawodna, 
• użytkownik, również strażak po raz pierwszy będący w obiekcie, nie powinien mieć żadnych 

wątpliwości co do sposobu użycia wyłącznika. 
 

Warto tu zwrócić uwagę na, stosowane w technice bezpieczeństwa maszyn, wymaganie doty-
czące realizacji funkcji zatrzymania awaryjnego jedynie z zastosowaniem technologii elektrome-
chanicznej. Sprawność tej funkcji nie powinna zależeć od stanu elektronicznych elementów logicz-



nych ani od transmisji poleceń poprzez sieć lub łącza komunikacyjne. Ta uwaga ma związek ze 
stosowaniem sterowników programowalnych do automatyki SZR, przy czym zatrzymanie awaryjne 
również jest realizowane, przez niektóre firmy, za pośrednictwem tego sterownika. 

Zarówno w trakcie projektowania, jak i w eksploatacji, wymagania powyższe nie są w pełni 
przestrzegane i jest to zjawisko powszechne. Ważną przyczyną są źle zredagowane przepisy, ale nie 
wszystkie działania projektantów można usprawiedliwiać złymi przepisami. Często idzie za tym 
brak wiedzy i umiejętności; dalsza część artykułu to ilustracja złych przepisów i złej pracy niektó-
rych projektantów. 

 
4. Praktyka projektowa 
4.1. Usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

Z ustaleniem miejsca, w którym powinien być usytuowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
zawsze był problem. W przeszłości, według przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
budynków, wyłącznik powinien być umieszczony przy głównym wejściu do budynku. 

Projektant musiał podjąć dwie decyzje: 
• które wejście do budynku jest główne, jeżeli miał do czynienia na przykład z dużą halą produk-

cyjną lub magazynową, która miała kilkanaście bram jednakowo użytkowanych, 
• czy umieścić wyłącznik przed wejściem do budynku (na zewnątrz), czy za wejściem do budyn-

ku (wewnątrz). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [1] pozwala ominąć problem ustalenia, które wejście 

do budynku jest wejściem głównym, bo stanowi, że wyłącznik należy umieścić albo w pobliżu 
głównego wejścia do obiektu albo w pobliżu złącza (§ 183 ust. 3).  Pojawiły się jednak nowe wąt-
pliwości. 

Według § 183 ust. 2 rozporządzenia [1] wyłącznik należy stosować w strefach pożarowych 
o kubaturze przekraczającej 1000 m³. Można stąd wysnuć wniosek, że każda strefa powinna być 
wyposażona w swój wyłącznik. Treść § 183 ust. 3 wywołuje pytanie, gdzie umieszczać te wyłączni-
ki: w pobliżu głównego wejścia? W pobliżu złącza? Dla kilku stref pożarowych będzie kilka wy-
łączników obok siebie. Mimo ich oznakowania może dochodzić do pomyłek wynikłych z mylnego 
przypisania wyłącznika do określonej strefy pożarowej. 

Dobrym rozwiązaniem byłby powrót do wcześniejszych wersji przepisów dotyczących ochro-
ny przeciwpożarowej, gdzie była mowa tylko o budynku bez względu na liczbę stref pożarowych, 
i stosowania jednego wyłącznika dla całego budynku. Alternatywnie można by stosować dla każdej 
strefy pożarowej oddzielny wyłącznik, ale przed wejściem do strefy, aby wyeliminować możliwość 
pomyłki. 

Jednak pozostawienie stref, w obecnym ujęciu, i wyłącznika przeciwpożarowego prądu dla 
każdej strefy to bardzo złe rozwiązanie z punkty widzenia kosztów, zawodności i wymaganej przej-
rzystości elektroenergetycznego układu obiektu. W takim wypadku konieczny jest podział rozdziel-
nicy głównej lub rozdzielnic głównych na wydzielone sekcje (rozdzielnice podrzędne) przeznaczo-
ne dla określonej strefy, z dodatkowym wyłącznikiem sekcji pełniącym funkcję przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu dla tej strefy. To samo dotyczy różnych centralnych układów zasilania awaryjne-
go lub gwarantowanego. Trudno to uznać za racjonalne i konieczne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa. Jeżeli prowadzi się akcję ratowniczą w jednej strefie pożarowej, to można odłączyć zasilanie 
całego budynku. Pożar w jednej strefie na ogół i tak zakłóci funkcjonowanie całego budynku. 

W praktyce projektanci stosują jeden wyłącznik dla całego budynku niezależnie od tego, ile 
ma on stref pożarowych. Widać, że przepis swoje, a życie swoje, jak to często bywa 
z postanowieniami norm i przepisów, dla których trudno znaleźć rozsądne uzasadnienie. 

Kolejnym problemem jest umieszczenie wyłącznika przed czy za wejściem do budynku. 
Sprawą oczywistą jest, że wyłącznik powinien być umieszczony poza strefą potencjalnego pożaru, 
zatem na zewnątrz budynku lub strefy pożarowej (przy przedstawionych wyżej wątpliwościach 
dotyczących stref pożarowych). Potwierdzeniem takiego stanowiska jest przedstawiona w punkcie 
8.5.7 normy PN-ISO 8421-8:1998 definicja przeciwpożarowego wyłącznika prądu: „Wyłącznik 
zamontowany na zewnątrz budynku służący strażakom do odłączenia urządzeń elektrycznych”. Ale 
już uwaga do tej definicji wywołuje wątpliwość, czy wyłącznik z normy jest tym samym wyłączni-



kiem, o którym jest mowa w warunkach technicznych [1]. 
Dlaczego o tym piszę, skoro sprawa wydaje się oczywista? Nie ma problemu 

z umieszczeniem wyłącznika na zewnątrz budynku znajdującego się na terenie strzeżonym. Inaczej 
jest w przypadku budynków, zwłaszcza budynków mieszkalnych, których ściany zewnętrzne są 
dostępne dla wszystkich. Pojawienie się na budynku wyłącznika umieszczonego za przeszkloną 
osłoną i odpowiednio oznakowanego natychmiast wywołuje instynkty niszczące u wandali. Projek-
tanci i twórcy przepisów nie mogą tego lekceważyć. Projektanci w takich wypadkach umieszczają 
wyłącznik w przedsionku wejściowym do budynku (wiatrołapie). Dawne interpretacje straży pożar-
nych dopuszczały taką lokalizację zakładając, że przedsionek znajduje się poza strefą pożaru. Dziś 
można tak twierdzić tylko wówczas, gdy drzwi oddzielające przedsionek od wnętrza budynku speł-
niają wymagania stawiane oddzieleniom pożarowym, czyli w wypadku przedsionka przeciwpoża-
rowego. Nie udaje się przekonać projektanta architekta ani inwestora do takiego rozwiązania. De-
cydują o tym dodatkowe koszty, ich zdaniem zbędne i nie mające uzasadnienia w przepisach.  

Gdzie umieścić wyłącznik, jeżeli nie ma przedsionka wejściowego do budynku? W praktyce, 
w obiektach istniejących widuje się wyłączniki umieszczone w strefach potencjalnego pożaru, np. 
w holu, w pobliżu recepcji hotelowej, w portierni itp. Pomieszczenie służb ochrony bywa miejscem 
dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu, akceptowanym przez rzeczoznawców do spraw zabez-
pieczeń przeciwpożarowych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Pomieszczenie to na 
ogół jest usytuowane w miejscu odległym od głównego wejścia i od złącza. Jest to zwykle pomiesz-
czenie nasycone wszelkiego rodzaju sprzętem elektronicznym dozorowania obiektu. Z pewnością 
nie można je uznać za leżące poza strefą pożaru. Taka lokalizacja wyłącznika jest niezgodna z samą 
ideą jego stosowania, nie ułatwia odszukania go i nie gwarantuje dostępu do niego strażakom w 
razie pożaru. Założenie, że pracownik ochrony wskaże straży pożarnej miejsce wyłącznika jest za-
wodne. Pracownik ów może, właśnie skutek pożaru, doznać urazów uniemożliwiających mu jakie-
kolwiek działanie. 
 
4.2. Liczba łączników sterujących zdalnie wyłącznikami w głównych torach prądowych po-

szczególnych źródeł zasilania 
W obiektach wyposażonych w różne źródła zasilania podstawowego i awaryjnego bądź zasi-

lania gwarantowanego spotyka się wiele łączników sterujących, rozlokowanych w różnych miej-
scach. Każde z tych źródeł ma własny łącznik sterujący łącznikiem głównym. Poszczególne łącz-
niki sterujące bywają instalowane przez różnych wykonawców, mają różne obudowy, inaczej wy-
glądają, mają różne elementy napędowe (przycisk, dźwignia, pokrętło) oraz różne napisy objaśnia-
jące, nie zawsze informujące, że chodzi o „wyłączenie pożarowe”. Całość jest tak wykonana, jakby 
nie było technicznych możliwości zastosowania jednego wielosegmentowego łącznika o dowolnej 
kombinacji styków zwiernych i rozwiernych. Strażak, zobowiązany do odłączenia zasilania, będzie 
zmuszony przeczytać wiele niespójnych napisów, operować wieloma łącznikami, przy czym może 
niektóre pominąć, bo będą w innym miejscu albo w strefie już objętej pożarem. Zdarzają się, wy-
dawałoby się niedopuszczalne, a jednak akceptowane przez projektantów i rzeczoznawców, na 
przykład następujące wymagania dostawcy zasilaczy bezprzerwowych UPS: Należy bezwzględnie 
umieścić przy głównym wyłączniku przeciwpożarowym informację o istnieniu dodatkowej sieci zasi-
lanej z zasilacza UPS i miejscu zainstalowania przycisku awaryjnego wyłącznika, przy czym przy-
cisk ten jest często usytuowany w strefie pożaru. Widać tu wyraźnie, że przepisy powinny zawierać 
wymaganie, że w razie stosowania sterowania zdalnego powinien być tylko jeden łącznik sterujący 
dla wszystkich źródeł zasilania występujących w obiekcie. Strażak, przystępując do akcji ratowni-
czej, powinien móc wyłączyć wszystkie zasilania jednym ruchem ręki i z jednego miejsca. Nie po-
winien tracić czasu na studiowanie naściennych opowiadań i zastanawiać się, gdzie są inne łączniki. 

Napotkałem jako projektant biurowiec przeznaczony dla podnajemców, w którym było do 
odłączenia dwadzieścia źródeł zasilania (dwa podstawowe, zespół prądotwórczy i 17 zasilaczy UPS 
o mocy po kilkanaście kilowatów). Zastosowałem jeden łącznik sterujący, chociaż nie było łatwe 
zaprojektowanie układu, który działałby w sposób pewny i jednocześnie nie był uciążliwy dla użyt-
kowników. 

 



4.3. Metody zdalnego sterowania wyłącznikami w głównych torach zasilających  
W praktyce projektowej stosowane są dwie metody sterowania: metoda wzrostowa i metoda 

zanikowa. 
Metoda wzrostowa polega na zastosowaniu elektromagnetycznych wyzwalaczy napięcio-

wych wzrostowych, nazywanych żargonowo cewkami wybijakowymi. Powszechnie stosuje się 
prosty obwód sterowniczy z zestykiem zwiernym łącznika sterującego, który załącza wyzwalacz 
napięciowy wzrostowy wyłącznika. Taki sposób sterowania stosują również renomowane firmy 
w fabrycznych układach automatyki SZR i innych. Czy jest to poprawne? W razie przerwania ob-
wodu sterowniczego (wskutek niedbałego wykonania połączeń, zanieczyszczenia styków, uszko-
dzenia przewodów podczas robót budowlanych itp.) układ będzie niesprawny i nie zostanie to za-
uważone. Strażacy po pobudzeniu łącznika sterującego, przystąpią do akcji gaśniczej, nie zdając 
sobie sprawy, że wyłączenie nie nastąpiło. Może dojść do porażenia prądem członków ekip ratow-
niczych. 

Metoda zanikowa polega na zastosowaniu elektromagnetycznych wyzwalaczy zanikowych. 
Stosuje się łącznik sterujący z zestykiem rozwiernym i wyzwalacz zanikowy w wyłączniku głów-
nym. Jest to metoda znacznie bardziej niezawodna niż poprzednia (z punktu widzenia tzw. zadzia-
łań brakujących), ale rzadko stosowana, bo każdy krótkotrwały zanik lub głęboki zapad napięcia 
powoduje zadziałanie zbędne i przerwę w zasilaniu. Konieczne jest ponowne ręczne włączenie zasi-
lania przez obsługę. Może dochodzić do długotrwałych przerw w funkcjonowaniu obiektu, jeżeli 
nie ma stale dyżurującego elektryka, a tak najczęściej jest. Nie ma tego problemu, jeżeli sterowanie 
jest zasilane prądem stałym z lokalnej baterii akumulatorów albo z lokalnego zasilacza UPS. Zagro-
żeniem dla metody zanikowej jest zwarcie w obwodzie sterowania, które eliminuje funkcję bezpie-
czeństwa. Pewność działania można zwiększyć przez stosowanie: odpowiedniego układu połączeń, 
przewodów odpornych na zwarcie, łączników sterujących o otwieraniu skutecznym (w myśl PN-EN 
418:1999), zabezpieczenia nadprądowego chroniącego przed zespawaniem się styków łącznika ste-
rującego i innych środków znanych z techniki bezpieczeństwa maszyn. 

Tak w jednej, jak i drugiej metodzie najlepszym rozwiązaniem byłaby automatyczna kontrola 
sprawności obwodów sterowniczych, podobna do stosowanej na przykład w systemach sygnalizacji 
pożarowej lub w systemach sterujących pożarowymi urządzeniami gaśniczymi. Niestety, prostych 
i tanich urządzeń do automatycznego diagnozowania układu sterowania przeciwpożarowego wy-
łącznika prądu nie ma. Konieczne jest ustalenie w normach lub przepisach metody zapewniającej 
pewność działania układu. 
 
4.4. Zasięg instalacji, który powinien być odłączany wyłącznikiem 

W tym względzie rozporządzenie [1] powinno rozróżniać urządzenia wyposażone w auto-
nomiczne źródło zasilania bezpieczeństwa (np. centralki systemów sygnalizacji pożarowej, central-
ki zasilająco-sterujące klapami dymowymi, urządzenia zasilająco-sterujące klapami odcinającymi) i 
nie mające takiego wyposażenia (np. wszelkiego rodzaju pompy pożarnicze i systemy gaśnicze, 
zespoły wentylatorów oddymiających, dźwigi pożarowe). Po otwarciu przeciwpożarowego wyłącz-
nika prądu w obiekcie powinno pozostać jak najmniej urządzeń będących pod napięciem o wartości 
niebezpiecznej dla ludzi. Taka jest idea stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

Tak się składa, że urządzenia niewyposażone w autonomiczne źródła zasilania muszą się 
znajdować w strefach pożarowo wydzielonych. One na ogół nie stanowią zagrożenia dla ludzi pod-
czas akcji gaśniczej, bo znajdują się poza strefą pożaru; wyjątek stanowią zainstalowane na dachu 
wentylatory wyciągowe systemów oddymiających. Urządzenia wyposażone w autonomiczne źródła 
zasilania bezpieczeństwa na ogół znajdują się w strefie pożaru i pozostawione pod niebezpiecznym 
napięciem zasilania podstawowego stanowią poważne zagrożenie dla członków ekip gaśniczych. Po 
wyłączeniu zasilania podstawowego przechodzą samoczynnie na zasilanie autonomiczne. Moc 
i napięcie źródła autonomicznego (napięcie stałe poniżej 48 V) nie stanowi zagrożenia dla ludzi. 
Nie ma racjonalnego powodu, dla którego nie powinny być pozbawiane napięcia ze źródła zasilania 
podstawowego po otwarciu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

Wydaje się, że sformułowanie § 183.2 rozporządzenia [1] odnoszące się do urządzeń, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru powinno być zmodyfikowane. Potrzebne jest roz-



różnienie urządzeń wyposażonych w autonomiczne źródła zasilania bezpieczeństwa od urządzeń 
bez takich źródeł. 

 
4.5. Rodzaj i moc źródła energii elektrycznej, które powinno być odłączone wyłącznikiem 

Niektóre współczesne budynki są naszpikowane różnego rodzaju źródłami zasilania energią 
elektryczną. Oprócz zasilania podstawowego z sieci zewnętrznej występują źródła zasilania awa-
ryjnego, zasilania gwarantowanego itp. Przykładem są powszechnie stosowane zasilacze UPS urzą-
dzeń informatycznych. Przy stosowaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu projektant musi 
podjąć decyzję, które z tych źródeł powinny być odłączone podczas akcji ratowniczej w razie poża-
ru. Chodzi o rodzaj i moc źródeł napięcia o wartości niebezpiecznej dla ludzi np. 230 V, 50 Hz. 
Inne zagrożenie występuje w przypadku zasilacza UPS stanowiskowego o mocy 1 kW, a inne 
w przypadku centralnego zasilacza UPS o mocy kilkudziesięciu kilowatów. Zachodzi pytanie, jakie 
są graniczne parametry źródeł, które należy uważać za bezpieczne lub niebezpieczne. Nie znala-
złem zaleceń na ten temat w literaturze technicznej i apeluję do specjalistów o opracowanie 
i upowszechnienie takich informacji. 
 
5. Wnioski 

Spojrzenie na obecną praktykę projektową wskazuje, że projektanci, sprawdzający i rzeczo-
znawcy nie przykładają należytej wagi do funkcji i poprawności działania przeciwpożarowego wy-
łącznika prądu. Przepisy wymagają jego zastosowania, więc jest stosowany, ale bez dbałości o po-
prawność i pewność działania. Takie podejście tylko po części da się wyjaśnić naiwnym przekona-
niem, że potrzeba otwarcia wyłącznika (poza próbami odbiorczymi) może nie wystąpić aż do 
śmierci technicznej budynku lub instalacji. Jest to zjawisko powszechne, a to świadczy, że głów-
nym powodem nie są niewiedza czy niefrasobliwość projektantów, lecz byle jakie przepisy. Prze-
pis, który może mieć wiele rozbieżnych interpretacji, nie jest przepisem. 

Sprawa dotyczy zdrowia i życia ludzi, wobec czego sposób stosowania przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu nie może być pozostawiony nazbyt swobodnej decyzji projektanta. Tak, jak to 
jest we wszystkich przypadkach dotyczących bezpieczeństwa, potrzebne są tu unormowania praw-
ne, które nie będą rodziły tylu pytań bądź wątpliwości i powodowały tylu nieprawidłowości, ile 
wyżej przedstawiono, a i tak ten wykaz nie jest pełny. Obecne przepisy powinny być w sposób 
istotny zmienione i uzupełnione. Przedstawione wyżej rozważania wskazują na zakres i kierunek 
koniecznych zmian, które powinny objąć przynajmniej następujące kwestie: 
• odniesienie definicji przeciwpożarowego wyłącznika prądu do terminologii elektrycznej, 
• lokalizacja wyłącznika i uwzględnienie wielu źródeł energii elektrycznej występujących 

w obiekcie, 
• dopuszczona metoda zdalnego sterowania wyłącznikiem, 
• zakres instalacji odłączanej wyłącznikiem, 
• moce znamionowe i inne parametry bądź cechy urządzeń przeznaczonych do odłączenia wy-

łącznikiem. 
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W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU 
 

Trzeba sobie jakoś radzić - 
powiedział rolnik zawiązując but dżdżownicą. 

 
Przywołane motto oddaje sytuację, w jakiej projektanci przytłoczeni nadmiarem norm oraz 

przepisów, i to źle zredagowanych, muszą wykonywać codzienną żmudną pracę, o czym kilkakrot-
nie wspomina w swoim tekście Pan J. Wysocki. Do spraw poruszonych w powyższym artykule 
odnoszę się w kolejności ich przedstawiania. 

Ad.1. Potwierdzam pełną zgodność poglądów. Nazwa przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
(PWP) występuje we wszystkich znanych mi rozporządzeniach, np. w rozp. MI z dn. 12.04.2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie [1] oraz 
w rozp. MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiek-
tów budowlanych i terenów [2] i nie ma sensu czynić zamieszania nową nazwą. Uważam, że prze-
ciwpożarowy wyłącznik prądu jest terminem zrozumiałym, każdemu kojarzy się z funkcją wyłącza-
nia i niech tak zostanie. Co do rodzaju aparatu z punktu widzenia zdolności łączenia, to oczywiście 
może to być wyłącznik. 

Ad. 4.1. Lokalizacja PWP jest określona w rozporządzeniu [1], § 183.3: „Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza 
i odpowiednio oznakowany”, a więc są dopuszczone tylko dwie lokalizacje. Nie będę powtarzał za 
p. Wysockim, jakie to stwarza problemy. Uważam, że na etapie ustalania założeń do projektu loka-
lizację PWP każdorazowo należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
bo taka jest jego rola i sam tak postępuję. Jeżeli są wątpliwości, rzeczoznawca zasięga opinii Wy-
działu Prewencji Straży Pożarnej. Ukończony projekt instalacji elektrycznej podlega [3] uzgodnie-
niu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, również w odniesieniu do usytuowania 
PWP. Podobnie przedstawia się sprawa uzgodnień z innymi branżami (architektura - strefy, mate-
riały budowlane, bramy pożarowe; inżynieria sanitarna - lokalizacja hydrantów, klap pożarowych 
na przewodach wentylacyjnych, wentylatorów oddymiania, przebiegu sieci tryskaczowej itd.). Każ-
dy obiekt winien być rozpatrywany indywidualnie i wymaga uwzględnienia jego cech szczegól-
nych. Dlatego rzeczoznawcy opracowują operaty przeciwpożarowe dla obiektów i scenariusze po-
żaru. Natomiast w rozporządzeniu [1], w § 183.3 brakuje stwierdzenia, że w uzasadnionych przy-
padkach od podanej zasady dopuszcza się odstępstwa i z kim je należy uzgadniać. Powszechnie 
wiadomo, że odstępstwa się praktykuje, obecnie decyzje podejmują rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, a w przypadkach trudnych konsultują je ze Strażą Pożarną. Jest to moim zda-
niem działanie prawidłowe, zdroworozsądkowe, trzeba je tylko uprawomocnić. Kilka przykładów 
z życia wraz z komentarzem zilustruje tę kwestię. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla stref pożarowych. W rozporządzeniu [1] w §183.2 
czytamy: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub 
zawierających strefy zagrożenia wybuchem. Nie jest na szczęście napisane „... należy stosować dla 
każdej strefy pożarowej o kubaturze...”, co oznacza, że jednym wyłącznikiem, zdalnie, można wy-
łączać kilka stref pożarowych i tę zasadę stosuję na przykład w budynkach mieszkalnych wysokich 
(18 kondygnacji, 4 strefy pożarowe w pionie budynku). Uzasadnienie jest oczywiste i można je 
znaleźć w tekście p. Wysockiego: niepotrzebnie rozbudowana instalacja, wysokie koszty, a efekt 
wątpliwy, a może i szkodliwy. Stosowanie dla każdej strefy wyłącznika ma sens wtedy, gdy jest to 
zabudowa rozległa, niska i zwarta. Przykładem może być ciąg hal produkcyjnych, niezwiązanych 
poprzez wspólne ściany procesem technologicznym, gdzie jest możliwość zasilania poszczególnych 
segmentów obiektu (i stref pożarowych) niezależnymi liniami kablowymi ułożonymi na terenie 
zewnętrznym do złącz kablowych lub rozdzielnic głównych w poszczególnych częściach budowli. 
Uważam, że przy podejmowaniu decyzji o wyłączeniu strefy pożarowej należy kierować się zasadą, 
że - na ile to możliwe - wyłączenie nie powinno mieć wpływu na funkcjonowanie stref sąsiadują-
cych niedotkniętych pożarem i nie powinno stwarzać dla nich jakiegokolwiek zagrożenia. 



Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku mieszkalnym. Ano w przedsionku, za 
pierwszymi drzwiami, za domofonem, przed drzwiami wejściowymi na klatkę schodową. Mimo, że 
z budynkiem przedsionek stanowi jedną strefę pożarową, że nie jest wydzielony pożarowo. Archi-
tekt powinien zadbać, aby materiały budowlane na przedsionek były niepalne i dotyczy to również 
drzwiowych oraz okiennych futryn i skrzydeł, w tym ram oszklonych skrzydeł; są dostępne takie 
elementy stalowe bądź aluminiowe. Może, co prawda, wystąpić zadymienie, ale i tak jest to miej-
sce, gdzie dym pojawia się najpóźniej i w niewielkich ilościach, usuwany grawitacyjnie (klapy) lub 
w sposób wymuszony (wentylatory oddymiania na ostatniej kondygnacji klatki schodowej). Przed-
sionek głównego wejścia do budynku jest najodpowiedniejszym miejscem dla PWP i najmniej na-
rażonym na działanie chuliganów, ognia i jego pochodnych. Nie ma innej rozsądnej lokalizacji. 
W Gdańsku rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ani Straż Pożarna nie mają nic 
przeciwko takiemu rozwiązaniu i PWP nie umieszcza się ani na zewnątrz budynku, ani przy złączu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w hotelach, centrach handlowych i biurowcach. Wy-
daje się zasadne umieszczenie łączników sterowania zdalnego PWP zarówno w pomieszczeniach 
ochrony (dyspozytorniach, centrach zarządzania), jak i przy głównych wejściach wewnątrz budyn-
ku, np. w holach. Jest to wymóg w operatach pożarowych dla tego typu obiektów. Przy metodzie 
wzrostowej zestyki zwierne łączników sterowania zdalnego są połączone równolegle i zamknięcie 
któregokolwiek spowoduje otwarcie PWP i wyłączenie napięcia. W tego typu obiektach miejsca 
zainstalowania PWP są monitorowane kamerami. Ponadto nigdzie nie znalazłem w przepisach, że 
wyłączenia strefy musi dokonywać tylko Straż Pożarna i tylko z jednego miejsca. Po stwierdzeniu 
zagrożenia pożarowego wyłączenia napięcia może dokonać użytkownik obiektu (np. służby dozoru) 
z miejsc, które są mu doskonale znane. Między innymi w tym celu sporządza się instrukcje eksplo-
atacji obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem stanów awaryjnych, w tym pożaru. Współczesne 
środki łączności pozwalają na stały kontakt bezpośredni lub poprzez dyspozytornię Straży Pożarnej 
jadących do pożaru strażaków z ochroną obiektu. Przekazuje się w tym czasie różne informacje, 
również tę, czy zostało wyłączone napięcie. I znowu, ma się to nijak do sformułowania §183.3 roz-
porządzenia [1]. 

Ad 4.2. Pełna zgodność poglądów. 
Ad. 4.3. Z dwóch metod stosowanych w praktyce projektowej, osobiście wykorzystuję meto-

dę wzrostową, bo jest odporna na zapady napięcia, nie jest podatna na przypadkowe wyłączenia. 
Pomiędzy łącznikiem sterującym a wyłącznikiem w rozdzielni głównej układam przewód ogniood-
porny o odpowiedniej klasie EI. Jeżeli po drodze jest puszka rozgałęźna (np. dla włączenia równo-
legle drugiego łącznika), to wykonana w tej samej klasie odporności ogniowej; odpowiedni osprzęt 
firmy OBO jest dostępny na rynku. Po wykonaniu instalacja podlega pomiarom i sprawdzeniu od-
biorczemu, w czasie eksploatacji obiektu podlega okresowej kontroli obejmującej pomiary (w myśl 
§ 6.1 rozporządzenia [2]). Do monitorowania sprawności obwodu sterowania, kontroli obecności 
napięcia sterowniczego można wykorzystać zestyk pomocniczy rozwierny instalacyjnego wyłącz-
nika nadprądowego, zabezpieczającego obwód sterowniczy, włączony do układu sygnalizacji awa-
rii. 

Ad 4.4. Pełna zgodność poglądów. 
Ad 4.5. Pisząc „Inne zagrożenie występuje w przypadku zasilacza UPS stanowiskowego 

o mocy 1 kW, a inne w przypadku centralnego zasilacza UPS o mocy kilkudziesięciu kilowatów.” 
Autor miał zapewne na myśli skalę zagrożenia, bo w obu przypadkach występuje napięcie niebez-
pieczne, w pierwszym przypadku przy biurku, a w drugim w całym budynku lub w jego części. 
I dalej: „Zachodzi pytanie, jakie są graniczne parametry źródeł, które należy uważać za bezpieczne 
lub niebezpieczne”; mam wątpliwości, czy w ogóle możemy mówić o jakiejś granicy. 

Ad. 5. Zgadzam się, że przepis byle jaki nie jest przepisem. Zdaję sobie też sprawę z tego, jak 
trudno redagować przepisy obrony przed zjawiskami żywiołowymi, jak pożar, powódź czy huragan, 
bo rozwój wydarzeń jest nieprzewidywalny. Tym niemniej, skoro już się je ustanawia, trzeba to 
robić z głową. Jest niestety inaczej, na co wskazują przykłady przytoczone przez p. Wysockiego 
i przeze mnie. Przepis sobie, a życie sobie. A dlaczego? Bo przepis jest nieżyciowy i wszyscy o tym 
wiedzą, ze strażakami na czele - to odnośnie lokalizacji PWP (druga kropka w tekście p. Wysockie-
go). Co do piątej kropki, to zgłaszam wątpliwość wyrażoną wyżej w ad 4.5. 



Takie są moje przemyślenia co do przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) 
w nawiązaniu do tekstu p. J. Wysockiego. Artykułu prof. H. Markiewicza niestety nie czytałem, 
uciekł mi ten numer INPE. Wydaje mi się, że p. J. Wysocki otworzył puszkę Pandory z napisem 
„Ochrona przeciwpożarowa a instalacje elektryczne” i na razie wypełzła żmija PWP.  
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