
Zamykanie 
drzwi pomaga 
powstrzymać pożar
Przepisy prawa wymagają, aby drzwi mieszkań i ogólnodostępnych korytarzy były 
wyposażone w automatyczny mechanizm samozamykający i zatrzaskowy, dzięki czemu 
na wypadek pożaru mieszkańcy nie muszą pamiętać o ich ręcznym zamykaniu w celu 
odizolowania zadymionych pomieszczeń i powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia. 

Otwarte drzwi ułatwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu na teren ogólnodostępnych 
korytarzy oraz innych mieszkań! 
Nigdy nie należy blokować mechanizmu samozamykania drzwi.

Właściciele nieruchomości oraz najemcy lokali mieszkalnych mogą zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się pożaru poprzez sprawdzanie, czy drzwi mieszkań oraz 
ogólnodostępnych korytarzy działają prawidłowo. Właściciele nieruchomości powinni 
okresowo sprawdzać stan drzwi z funkcją samozamykania i niezwłocznie dokonywać napraw 
mechanizmów zamykających lub wadliwych drzwi i ościeżnic. 

Najemcy nie powinni blokować mechanizmu samozamykającego poprzez podpieranie 
otwartych drzwi różnymi przedmiotami, oklejać zamka taśmą, podkładać drewnianych klinów, 
stopek blokujących ani dezaktywować mechanizmu zamykającego.

Jak upewnić się, że drzwi z funkcją samozamykania działają 
prawidłowo
Należy to sprawdzić. O ile drzwi nie noszą widocznych śladów uszkodzeń, ustalenie, czy 
działają prawidłowo, wymaga przeprowadzenia czynności kontrolnych.

1. Czy po całkowitym otwarciu drzwi w pełni się zatrzaskują?
2. Czy zamontowany w nich zamek prawidłowo funkcjonuje?
3. Należy sprawdzić, czy drzwi nie są w żaden sposób uszkodzone i czy w ich pobliżu nie znaj-

dują się żadne przedmioty uniemożliwiające poprawne działanie funkcji samozamykania:
 –  Drzwi wymagają ponownego montażu – pomiędzy dolną krawędzią drzwi do 

mieszkania a podłogą jest duża szpara
 – Mechanizm zamykający nie działa prawidłowo 

–  oparty o drzwi przedmiot powstrzymuje lub ma potencjał powstrzymywania ich przed 
prawidłowym zamknięciem

4. Czy mechanizm samozamykający jest uszkodzony?
5. Czy zawiasy są w stanie nienaruszonym, poluzowane lub niekompletne? 

Podczas testowania sprawności mechanizmu górnego samozamykacza należy maksymalnie 
otworzyć drzwi, aby sprawdzić, czy nie blokuje on drzwi w pozycji otwartej.

Więcej informacji na odwrocie.



Więcej informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz drzwi 
z funkcją samozamykania znajduje się na stronie nyc.gov/hpd

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo swoim najemcom. 
Konieczne jest przestrzeganie następujących zasad ochrony przeciwpożarowej:

Drzwi z funkcją samozamykania
Wszystkie budynki mieszkalne, w których znajdują się minimum 3 
mieszkania, muszą być wyposażone w drzwi z funkcją samozamykania. 
Należy dokładać wszelkich starań, aby najemcy okresowo sprawdzali, 
czy mechanizm samozamykający drzwi działa prawidłowo oraz czy 
nie jest on blokowany przez żadne przedmioty, a także sprawdzać, 
czy najemcy wiedzą, z kim kontaktować się w przypadku konieczności 
przeprowadzenia wszelkich koniecznych napraw. Naprawy należy 
przeprowadzać możliwie jak najszybciej.

Czujniki dymu i tlenku węgla 
Mieszkania muszą być wyposażone w sprawne czujniki dymu  
i dwutlenku węgla.

Plan ewakuacyjny 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do umieszczania planów 
ewakuacyjnych na wewnętrznej stronie drzwi każdego z mieszkań, 
w przestrzeniach wspólnych, a także do dostarczania ich do każdego 
mieszkania, przekazywania ich nowym najemcom oraz rozdawania 
podczas Tygodnia Zapobiegania Pożarom, który jest obchodzony co 
roku w październiku.

Niezastawianie wyjść ewakuacyjnych 
Należy się upewnić, że w okolicach wyjść ewakuacyjnych, w tym schodów 
przeciwpożarowych, korytarzy oraz wszystkich drzwi wejściowych do 
budynku (łącznie z drzwiami prowadzącymi na dach), nie znajdują się 
żadne przedmioty stanowiące ewentualną przeszkodę w razie konieczności 
ewakuacji. W oknach oraz drzwiach znajdujących się na parterze dozwolone 
jest instalowanie wyłącznie atestowanych krat antywłamaniowych, które 
można otworzyć bez konieczności używania klucza.

Osłony na gałki do piecyków kuchennych 
Na prośbę najemców właściciele nieruchomości są zobowiązani 
wyposażyć gazowe piecyki kuchenne znajdujące w mieszkaniach, 
w których przebywają dzieci poniżej 6. roku życia, w specjalne osłony 
zabezpieczające gałki. Właściciele nieruchomości są również zobowiązani 
do montażu takich osłon na prośbę wszystkich pozostałych najemców.


