
POLSKIE I EUROPEJSKIE AKTY PRAWNE 
 

NORMA PN-EN 15780:2011 

Wentylacja budynków. Kanały wentylacyjne. Czyszczenie systemów wentylacyjnych 

budynków. 

 

Zapisy prawne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej wprowadzają szczegółowe 

wymagania dotyczące okresowej kontroli poziomu higienicznego systemów wentylacyjnych 

oraz zasad ich czyszczenia. 

Norma PN-EN 15780:2011 opisuje wymagania i procedury dotyczące oceny stanu 

higienicznego instalacji wentylacyjnych oraz metod ich czyszczenia. W szczególności 

określa: 

• sposób oceny poziomu higieny instalacji, 

• zasady kwalifikowania ciągów do czyszczenia, 

• częstotliwość inspekcji i czyszczenia; 

• dobór właściwych metod czyszczenia; 

• zasady  kontroli wykonanych prac. 

 

NORMA PN-EN 12097: 2007 

Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci 

przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. 

 

Wprowadza zalecenie, zgodnie z którym należy montować elementy systemów 

wentylacyjnych w taki sposób, aby w przyszłości mogły być demontowane w celu 

czyszczenia. W sytuacji, gdy  nie można zastosować takiego rozwiązania, należy instalować 

elementy rewizyjne, pozwalające na dostęp do kanałów. 

 

NORMA PN-EN 13779:2007 

Wentylacja budynków niemieszkalnych. 

 

Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji, należy dostosować wszystkie 

elementy składowe instalacji wentylacyjnych do przyszłych kontroli stanu higienicznego oraz 

procesów czyszczenia. 



ROZPORZĄDZENIE MSWIA Z DNIA 16.08.1999 R. 

W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi 

z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia 

„budynkami” 

(Dz.U.74/99) 

 

§ 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte 

do ich naprawy i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych 

czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji. 

§ 22.1.  Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać 

możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami 

złożonymi w projekcie. 

§ 22.2.  Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być 

utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania. 

 

PRAWO BUDOWLANE: (DZ.U. Z 2010R. NR 243 POZ.1623) 

Normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów 

budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

 

Art. 62 ust. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 

właściciela lub zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 

obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych); 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia (…) 

 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DN. 
07.06.2010R. 

(DZ.U. Z 2010R. NR.109, POZ. 719) 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

W rozdziale 7 pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” stwierdza się, że: 

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa 

stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i 

spalinowych w okresach ich użytkowania: 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz 

w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz na 3 

miesiące; 

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 - co 

najmniej raz na 6 miesięcy. 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z 

przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika 

z warunków użytkowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje 

kominiarskie. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów 

budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002R. 

(DZ.U. NR 75 Z DN. 15.06.2002, POZ.690) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

W rozdziale VI stwierdza się, że: 

§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska 

wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność 

względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i 

wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa 



pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. 

§ 153, ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające 

oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile 

konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie 

należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012R. (DZ.U. Z 
29.06.2012R. 

POZ.739) 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 

W rozdziale 6 wymagania dotyczące instalacji stwierdza się : 

§ 39. 1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu 

przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z 

zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2 KWIETNIA 2012R. (DZ.U. Z 
26.04.2012R. 

POZ.452) 

w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego 

 

§ 17. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać 

okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z 

zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane. 

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z 
DNIA 29 KWIETNIA 

2004 R. W SPRAWIE HIGIENY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH. 

Załącznik nr II Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego, 

Rozdział I Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń żywnościowych: 



 

1.  Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym 

stanie i kondycji technicznej. 

2.   Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń 

żywnościowych: 

(a)     pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję, zapobieganie lub 

minimalizowanie dostawania się zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, oraz zapewnia 

odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich 

działań; 

(b)     ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem z materiałami toksycznymi, 

strząsaniem cząstek brudu do żywności i tworzeniem się kondensacji niepożądanej pleśni na 

powierzchni; 

(c)     umożliwia dobrą praktykę higieny, włącznie z ochroną przed zanieczyszczeniem oraz, 

w szczególności, ze zwalczaniem szkodników; (…) 

5. Muszą istnieć odpowiednie i wystarczające systemy naturalnej lub mechanicznej 

wentylacji. Trzeba unikać mechanicznego przepływu powietrza z obszarów skażonych do 

obszarów czystych. Systemy wentylacyjne muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić 

łatwy dostęp do filtrów i innych części wymagających czyszczenia lub wymiany. 


