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I. WSTĘP  
 
Podstawa opracowania.  

Instrukcję opracowano na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719).  

 
Cel opracowania.  

Nieprzewidywalność takiego zjawiska jakim jest pożar powoduje złożoność w 
przeciwdziałaniu ograniczenia lub likwidacji jego skutków. Zagrożenia jakie 
powoduje pożar to utrata życia lub zdrowia, straty materialne, a w przypadku dóbr 
kultury - straty bezpowrotne. Celowe jest zapamiętanie faktu, że strażacy podczas 
akcji ratowniczych bardzo często w wyniku braku właściwego zabezpieczenia 
obiektów, czy braku odpowiednich urządzeń i sprzętu do gaszenia pożaru kładą na 
szalę własne zdrowie i życie.  
Stworzenie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, czy instytucji przez 
właściciela, zarządcę, użytkownika lub pracodawcę to nie tylko realizacja obowiązku 
prawnego, to przede wszystkim zabezpieczenie zdrowia lub życia ludzi 
przebywających w tym obiekcie.  

Celem opracowania jest określenie podstawowych zasad organizacji                           
i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.  

 
Zadania ochrony przeciwpożarowej.  

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 
ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi 
miejscowymi zagrożeniami poprzez:  

 zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia,  

 zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia,  

 prowadzenie działań ratowniczych.  
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, 

zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest  
w szczególności:  
 #  przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych                                         
i technologicznych,  
#  wyposażyć obiekt, budynek lub teren w sprzęt pożarowy i ratowniczy oraz 
środki gaśnicze,  
# zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie 
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,  
#  przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,  
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#  ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia  
#  założyć urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe i podłączyć do najbliższej 
komendy lub  jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  
w obiektach określonych  szczególnymi przepisami.  
 

Podczas zagospodarowywania i uzbrajania terenu urzędy, instytucje, podmioty 
gospodarcze i osoby fizyczne obowiązane są uwzględnić wymagania ochrony 
przeciwpożarowej  w szczególności w zakresie możliwości i warunków prowadzenia 
działań ratowniczych, tj. zaopatrzenia wodnego, dróg i dojazdów pożarowych, 
potrzeb budowy nowych obiektów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej czy 
rozpoznanie zagrożeń miejscowych i pożarowych.  

 
Obowiązki spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczą 

również:  
 autorów dokumentacji projektowej, którzy zapewniają jej zgodność  

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  
 wytwórców maszyn, urządzeń i innych wyrobów oraz nabywców licencji 

zagranicznych lub maszyn, urządzeń i innych wyrobów pochodzących  
z importu, użytkowników maszyn, urządzeń i innych wyrobów.  

Powyższe zapisy zawarte są w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia                      
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 

W oparciu o przytoczone akty prawne, całokształt przedsięwzięć w zakresie 
organizacyjnym jak i również technicznym spoczywa na właścicielu, użytkowniku, 
zarządzającym obiektem.  

W związku z powyższym Dyrekcja odpowiedzialna jest nie tylko za sprawne 
prowadzenie zakładu pracy i za jego zabezpieczenie przed bezpośrednimi                         
i pośrednimi skutkami pożaru, innego miejscowego zagrożenia, ale przede 
wszystkim za zapewnienie bezpieczeństwa klientów i pracowników w obliczu pożaru 
lub innego zagrożenia.  

Dlatego też podstawowym celem ,,Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" jest 
określenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym 
oraz innych, które muszą być zachowane w czasie eksploatacji budynków                                                            
i pomieszczeń.  

 
Obowiązek przestrzegania instrukcji.  

Do zapoznania się z instrukcją oraz przestrzegania ustaleń w niej zawartych 
bezwzględnie zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku.  
Pracownicy znający swe środowisko, stanowiący zorganizowaną zbiorowość                       
i mający warunki do doskonałego poznawania zakładu pracy, poszerzone                         
o znajomość działania  i postępowania w przypadku pożaru (w oparciu o instrukcję), 
zapewnić winni sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz 
zminimalizowanie skutków ewentualnego pożaru.  

Niezależnie od powyższego postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują 
również wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm (osób prawnych i fizycznych) 
wykonujących prace zlecone na terenie i na rzecz obiektu, prowadzący działalność 
na terenie obiektu oraz i inne osoby przebywające czasowo na terenie budynku.  

Obowiązek zapoznania tych osób z treścią i postanowieniami niniejszej 
instrukcji należy do dyrekcji obiektu (osób upoważnionych), zawierających umowy   
z tymi osobami prawnymi i fizycznymi. Powyższe osoby również nadzorują                         
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i egzekwują przestrzeganie przepisów i postanowień niniejszej instrukcji przez 
klientów i osoby przebywające czasowo w budynku.  

 
 
 
 
 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przeznaczona jest:  
dla wszystkich osób zatrudnionych w obiekcie - do obowiązków których należy 
m.in. zapewnienie przebywającym w budynku i jego pomieszczeniach 
bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.  
 

2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa:  
 Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, 

sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego 
warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem.  

 Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych                             
i gaśnic.  

 Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia.  
 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 

jeżeli takie prace są przewidywane.  
 Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.  
 Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej 

instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi.  
 Z postanowieniami niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkie 

osoby wymienione w punkcie 1. 
 Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji, osoby wymienione                

w punkcie 1 potwierdzają własnoręcznym podpisem.  
 Instrukcje opracowano w oparciu podstawowe przepisy 

przeciwpożarowe oraz uzyskana wiedzę od właściciela obiektu. 
 
 

Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz 
na dwa lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu 
wpływającego na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 
 
II. DEFINICJE I POJĘCIA. 
 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak np. zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, budowle sportowe, itp. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
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Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                              
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                         
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej - wyroby które mogą być 
wprowadzone do obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na podstawie  certyfikatu  
zgodności,  w rozumieniu  przepisów o badaniach  i certyfikacji.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  
z właściwymi przepisami prawnymi. 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia                  
i środowiska. 
Budynek użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony 
dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej                         
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi 
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub 
telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 
biurowy i socjalny. 
Pomieszczenie  techniczne – rozumie się przez to pomieszczenie, w którym 
znajdują się urządzenia techniczne służące do obsługi budynku. 
Kondygnacja – rozumie się przez to poziomą, nadziemną lub podziemną część 
budynku, zawartą między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie  
a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu 
znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także 
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część 
budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne,  mającą wysokość 
 w świetle większą niż 1,9 m, przy czym za kondygnację nie uznaje się nadbudówek 
ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 
klimatyzacyjna, lub kotłownia gazowa. 
Podział budynków ze względu na wysokość. W celu określenia wymagań 
technicznych i użytkowych budynki są podzielone pod względem wysokości na:  

 niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu, a mieszkalne - do                    
4 kondygnacji włącznie,  

 średnio wysokie (SW) - ponad 12 do 25 m włącznie nad poziomem terenu, 
            a mieszkalne  do 9 kondygnacji włącznie,  

 wysokie (W) - ponad 25 do 55m włącznie nad poziomem terenu,  
 wysokościowe (WW) - powyżej 55m nad poziomem terenu.  

Wysokość budynku lub jego części jest liczona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń 
gospodarczych lub technicznych, do górnej płaszczyzny stropu lub stropodachu nad 
najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej, bez 
uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych 
pomieszczeń technicznych. 
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Obciążenie ogniowe - wyrażona w jednostkach SI całkowita energia powstająca 
podczas spalania materiałów palnych zgromadzonych w określonej, ograniczonej 
przestrzeni (pomieszczeniu) wraz z materiałami palnymi podłóg, sufitów, ścian 
wewnętrznych i przepierzeń oraz okładzin ściennych. Obliczane jest zgodnie  z PN-
70/B-02852. 
Odporność ogniowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego 
działaniu znormalizowanych warunków fizycznych, do spełnienia w określonym 
czasie wymagań dotyczących   nośności  ogniowej  i/lub  izolacyjności  cieplnej  i/lub  
szczelności ogniowej  oraz innych wymaganych właściwości. 
 
Miarą odporności ogniowej jest czas tF w minutach od początku badania do chwili  
osiągnięcie przez element próbny jednego ze stanów granicznych:  
- nośności ogniowej,  
- izolacyjności ogniowej,  
- szczelności ogniowej.  
Stan graniczny nośności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje 
spełniać swoją funkcję nośną wskutek jednej z niżej podanych przyczyn: zniszczenia 
mechanicznego lub utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości 
przemieszczeń lub odkształceń. 
Stan graniczny izolacyjności ogniowej - stan w którym element próbny przestaje 
spełniać funkcję oddzielającą na skutek przekroczenia granicznej wartości 
temperatury powierzchni nie ogrzewanej. 
Stan graniczny szczelności ogniowej - stan w którym element przestaje spełniać 
funkcję oddzielającą na skutek :odpadnięcia od konstrukcji, powstania pęknięć  
i szczelin,  przez które przenikają płomienie lub gorące gazy. 
Klasa odporności pożarowej budynku - symbol, któremu przyporządkowano 
wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku. Zgodnie                   
z obowiązującymi istnieje pięć klas odporności pożarowej budynków, podanych                  
w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: A, B, C, D, E. 
Elementy budynku zaliczonego do odpowiedniej klasy odporności pożarowej 
powinny odpowiadać określonym warunkom w zakresie odporności ogniowej                       
i rozprzestrzeniania ognia (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 
2002r). 
Stopień palności materiału palnego - jest to właściwość pożarowa materiału 
budowlanego określona na podstawie wskaźnika zapalności i wskaźnika spalania. 
Rozróżnia się trzy stopnie palności:  

1. I stopień palności - odpowiednik pojęcia materiał niezapalny,  
2. II stopień palności - odpowiednik pojęcia materiał trudno zapalny,  
3. III stopień palności - odpowiednik pojęcia materiał łatwo zapalny.  

Strefa pożarowa - rozumie się przez to budynek albo jego część oddzieloną od 
innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 
dopuszczalne odległości od innych budynków. Częścią budynku, o którym mowa 
wyżej, jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe w tym budynku są 
wydzielone drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej 
w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 
Strefa pożarowa składowiska - rozumie się przez to powierzchnię składowiska 
oddzieloną od budynków, innych obiektów budowlanych i składowisk, w sposób 
określony dla budynków magazynowych - wolnym pasem terenu o szerokości nie 
mniejszej niż dopuszczalna lub ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o wysokości 
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przekraczającej poziom składowania co najmniej o 0,5 m i klasie odporności 
ogniowej nie mniejszej niż REI 120. 
Oddzielenie przeciwpożarowe - jest to element konstrukcji budynku (ściana, strop) 
wydzielający strefę pożarową. 
 
 
 
 
Kategoria zagrożenia ludzi - budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne 
strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna 
spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi: 
1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 
ponad 50 osób nie  będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede 
wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 
2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, 
3) ZL III - użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i  ZL II, 
4) ZL IV - mieszkalne, 
5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I  i  ZL II. 
 
Zamknięcie przeciwpożarowe - ruchome zamknięcie otworu komunikacyjnego, 
transportowego, wentylacyjnego lub innego zabezpieczające w wymagany sposób 
przed rozprzestrzenianiem się pożaru przez otwór (np. drzwi przeciwpożarowe, 
klapa przeciwpożarowa). 
Klasa toksyczności pożarowej - określenie przyporządkowujące materiał do 
odpowiedniej grupy ze względu na toksyczność pożarową w określonych warunkach 
badania i według umownego podziału. 
Droga ewakuacyjna - pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca 
celom ewakuacji. 
Dojście ewakuacyjne - droga od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 
do wyjścia na do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku  mierzona wzdłuż 
osi drogi ewakuacyjnej. 
Stałe urządzenie gaśnicze - urządzenie gaśnicze, do którego środek gaśniczy 
podawany jest ze stałych źródeł zasilania, trwale połączonych z tym urządzeniem. 
Sprzęt i urządzenia ratownicze  -  przedmioty  i  urządzenia  oraz  narzędzia  
związane  na  stałe  z  budynkiem ,  obiektem  lub  terenem  uruchamiane  lub  
wykorzystywane  do  ratowania  ludzi  i  mienia  w  warunkach  pożaru,  klęski  
żywiołowej  oraz  innego  miejscowego  zagrożenia. 
Techniczne środki zabezpieczeń  przeciwpożarowych  -  techniczne  urządzenia,  
sprzęt,  instalacje  lub  rozwiązania  budowlane  służące  zapobieganiu  powstania                                               
i rozprzestrzenienia  się  pożaru. 
Teren  przyległy  -  pas  terenu  wokół  obiektu  o  szerokości  równej  minimalnej  
dopuszczalnej  odległości   od   innych  obiektów  ze  względu  na  wymagania  
ochrony  przeciwpożarowej,  określonej  w  przepisach  techniczno-budowlanych 
Materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały 
niebezpieczne: 

a) gazy palne, 
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 
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e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
g) materiały mające skłonności do samozapalenia. 
 

 
 
 

PODSTAWOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA WYBUCHOWEGO 
 

         Zagrożenie wybuchem – jest to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary 
palnych cieczy, pyły, lub włókna palnych ciał stałych, w różnych mieszaninach                      
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk 
elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają 
gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. 
Mieszanina wybuchowa – jest to mieszanina gazów, par lub mgieł palnych cieczy, 
a także pyłów lub włókien z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu 
substancji zawartej między dolną a górną granicą wybuchowości, w której po 
zaistnieniu zapłonu reakcja przebiega dalej samorzutnie. 
Strefa zagrożenia wybuchem – jest to przestrzeń w której może występować 
mieszanina wybuchowa. 
Strefy zagrożenia wybuchem  mogą być powodowane przez palne gazy, pary 
palnych cieczy oraz palne pyły. 
W pomieszczeniach wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim 
występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0.01m3 . 
Pomieszczenie zagrożone wybuchem - jest to pomieszczenie, w którym może się 
wytworzyć mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych 
gazów, par, mgieł lub pyłów, których wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia 
w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. 
Dolna granica wybuchowości mieszaniny – jest to najniższe stężenie składnika 
palnego (gazu, par cieczy, pyłów) w powietrzu, przy którym zapłon mieszaniny pod 
wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy. 

           Górna granica wybuchowości mieszaniny – jest to najwyższe stężenie składnika 
palnego (gazu, par cieczy, pyłów) w powietrzu, przy którym zapłon mieszaniny pod 
wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy. 

         Zakres stężeń wybuchowych mieszaniny - jest to zakres stężeń zawartych 
między dolna a górną granicą wybuchowości. Zakres tych stężeń rozszerza się wraz 
ze wzrostem temperatury oraz ciśnienia. Zakres tych stężeń jest także dużo szerszy 
w przypadku mieszaniny z tlenem. 
Mieszanina wybuchowa w przypadku par cieczy palnych, może się tworzyć tylko  
gdy temperatura powierzchni cieczy przekroczy jej temperaturę zapłonu. 
Granice wybuchowości w przypadku pyłów posiadają inne znaczenie niż                         
w przypadku gazów i par cieczy. Stężenie pyłów może się zmieniać w  szerokich 
granicach  na wskutek unoszenia się pyłów osiadłych, albo wskutek osiadania pyłów 
uniesionych.  
Charakterystyka gazu propan-butan; parametry fizykochemiczne 
Gaz płynny jest magazynowany normalnie jest w normalnych warunkach jako płyn 
pod ciśnieniem. W stanie płynnym jest on bezbarwna cieczą a jego gęstość jest w 
przybliżeniu dwukrotnie mniejsza od gęstości widy. Gaz plenny jako gaz jest cięższy 
od powietrza  (propan ok.1,5 raza) i z tego powodu pary gazu zawsze ścielą się 
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nisko nad ziemią i wchodzą do kanałów, studzienek, zagłębień terenowych itp.. Gaz 
płynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.  
Granica zapłonu w temperaturze otoczenia i ciśnieniu normalnym zawiera się                   
w zakresie od 2% do !0 % par gazu w powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko 
eksplozji).  
 
 
Gaz płynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla bezpieczeństwa jest 
nawaniany poprzez dodawanie ‘merkaptanów” lub „siarczku Marylu” co pozwala na 
wykrycie jego obecności w powietrzu przy stężeniu ok. 1/5 granicy zapłonu czyli 
ok.0,4%. 

OKREŚLENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNYCH OZNACZA: 

Ochrona przeciwpożarowa  -  polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganiu,  powstawaniu  i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnieniu  sił  i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia, 

3) prowadzeniu  działań ratowniczych. 
Bezpieczeństwo  pożarowe  -  stan  eliminujący  zagrożenie  życia  lub  zdrowia   
ludzi, uzyskiwany  przez  funkcjonowanie  systemu  norm  prawnych  i  technicznych  
środków  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  oraz  prowadzonych   działań  
zapobiegania  przed  powstaniem  pożaru. 
Inne miejscowe zagrożenie  -  rozumie się przez to zdarzenie wynikające                       
z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani 
klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania 
nadzwyczajnych środków. 
Działania ratownicze  -  każda  czynność  podjęta w celu  ochrony  życia  zdrowia                     
i  mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 
Warunki ewakuacji - zespół  przedsięwzięć  oraz  środków  techniczno  - 
organizacyjnych  zapewniających  szybkie  i  bezpieczne  opuszczenie  strefy  
zagrożonej  lub  objętej  pożarem. 
Prace  niebezpieczne  pożarowo  -  prace, których  prowadzenie  może  
powodować  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  powstania  pożaru  lub  wybuchu. 
Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  -  wyłącznik  odcinający  dopływ  prądu  do  
wszystkich  obwodów,  z  wyjątkiem  obwodów  zasilających  instalacje                              
i  urządzenia,  których  funkcjonowanie  jest  niezbędne  podczas  pożaru. 
 
 
III. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANO - POŻAROWA OBIEKTU  
  
1. Parametry budynku: 
Podstawowe budynku: 
- liczba kondygnacji nadziemnych – 2, 
- liczba kondygnacji podziemnych – 1, 
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- wysokość budynku – 8,4m (niski), 
- powierzchnia zabudowy – 2974,2m2 
- powierzchnia użytkowa – 7 134,09m2 
- kubatura –  20317,7m3. 
- kategoria zagrożenia ludzi - ZL III (część dydaktyczna) oraz ZL IV (lokal 
mieszkalny zlokalizowany w segmencie głównym),  
- klasa odporności pożarowej budynku: „D”,      
Dane konstrukcyjne: 
- główna konstrukcja nośna – R30 (NRO), 
- strop – REI30 (NRO), 
- ściana zewnętrzna – EI30 (NRO), 
- ściana wewnętrzna – (NRO), 
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI15 (NRO), 
- biegi i spoczniki schodów – R30, 
- konstrukcja dachu – (NRO), 
- przekrycie dachu – (NRO). 
Podane powyżej klasy odporności ogniowej dotyczą elementów wraz z 
uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

 
Poszczególne symbole oznaczają: 
R- nośność ogniowa w minutach 
E- szerokość ogniowa w minutach 
I- izolacyjność ogniowa w minutach 
(-) nie stawia się wymagań. 

 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących – usytuowanie budynku. 
Obiekt wolnostojący. Odległość do granicy działki wynosi co najmniej 4m. 
 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo  
w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                          
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). 
 

4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego. 
Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego dla budynku 
zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi - ZL III. W pomieszczeniach 
technicznych i pomocniczych gęstość obciążenia nie przekracza 500MJ/m2. 
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5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone 
wybuchem. 
 
 
 
6. Podział obiektu na strefy pożarowe: 
            Budynek szkoły znajduje się w jednej strefie pożarowej zaliczonej do 
kategorii zagrożenia ludzi - ZL III 
W toku prowadzenia kontroli ustalono, że pomieszczenia piwnicy pod budynkiem 
dydaktycznym zostały wydzielone pożarowo drzwiami przeciwpożarowymi                        
o odporności ogniowej EI60. W przedmiotowych pomieszczeniach zostały 
zlokalizowane pomieszczenie szatni na ubrania uczni podzielone na boksy 
wykonane z siatki stalowej, pomieszczenia dla kółek zainteresowań. 
 

7. Warunki ewakuacji: 
Drogi ewakuacyjne z drugiej kondygnacji prowadzą poprzez klatki schodowe 

o szerokości co najmniej 1,2m. Z każdego segmentu szkoły prowadzą dwa wyjścia 
ewakuacyjne na zewnątrz budynku. W budynku głównym ewakuację z drugiej 
kondygnacji można prowadzić poprzez trzy klatki schodowe, przy czym wyjście 
ewakuacyjne z jednej klatki prowadzi bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Czwarta 
klatka schodowa, z której wyjście prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku, 
została zaadaptowana na cele mieszkalne. Wejścia z poziomu drugiej kondygnacji 
na klatki schodowe (które nie posiadają wyjścia bezpośrednio na zewnątrz obiektu) 
prowadzą przez otwór drzwiowy o szerokości 80cm.  

Maksymalna długość przejść ewakuacyjnych nie jest przekroczona.  
Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona. 
W segmencie dydaktycznym ewakuację z drugiej kondygnacji można 

prowadzić tylko w jednym kierunku. Z poziomu parteru prowadzą dwa wyjścia 
ewakuacyjne.  
           Drogi i wyjścia ewakuacyjne powinne być obecnie oznakowane tablicami 
fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy 
bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane                      
w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej oraz lampami awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
 

 
Obowiązek przeprowadzenia ewakuacji z obiektu spoczywa na 

dyrektorze szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną. 
 

 

Obowiązek próbnej ewakuacji powinien być przeprowadzony co roku do trzech 
miesięcy od rozpoczęcia przez nowych uczniów zajęć dydaktycznych. 
 

 
8. Wykończenie wnętrz.  

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL do wykończenia 
wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 
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bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.  
Również zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych na drogach 
komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem 
ognia.  
           Na podłogach dróg ewakuacyjnych znajdują się lastryko, na ścianach tynki 
gipsowo-cementowe, na sufitach płyty stropowe żelbetowe. 
9. Instalacje wewnętrzne: 
- elektryczna, 
- odgromowa, 
- CO. W budynku głównym w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, 
kotłownia do ogrzewania wody (moc kotła 144 kW) oraz wymiennikownia ciepła. 
- gazowa do zasilania kotłowni gazowej (główny zawór gazu znajduje się                        
w skrzynce przyłączeniowej na zewnątrz budynku). 
wentylacji grawitacyjnej i mechaniczną w pomieszczeniu kuchni. 
10. Urządzenia przeciwpożarowe: 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego – brak przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu elektrycznego, główny wyłącznik prądu znajduje się wewnątrz 
budynku głównego, na klatce schodowej zaadoptowanej na mieszkanie służbowe, 
na poziomie parteru. 
- instalacja wodociągowa z hydrantami wewnętrznymi 25. Główny zawór wody 
zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. 
- system detekcji gazu – detektory gazu są zamontowane w pomieszczeniu 
kotłowni gazowej. Sygnalizator dźwiękowy oraz świetlny informujący o awarii 
znajduje się nad drzwiami wejściowymi do kotłowni.   
 

11. Wyposażenie w gaśnice. 
           Obiekt wyposażono w gaśnice proszkowe czterokilogramowe do gaszenia 
pożarów grupy ABC. 
           Rozmieszczenie gaśnic oraz ilość środka gaśniczego są zgodne                                   
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719). 
           Miejsca lokalizacji gaśnic powinne być obecnie oznakowane tablicami 
fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy 
bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane                      
w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej oraz lampami awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
12. Drogi pożarowe. 
         Jest wymaga. Drogę pożarową stanowi droga publiczna ul. Bankowa                 
i ul. Okrężna. Jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść ewakuacyjnych                 
z  budynku szkoły utwardzonym dojściem o szerokości min 1,5m i długości nie 
większej niż 30m. 
 

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
           Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. 
Zapewnia ją miejska sieć wodociągowa z hydrantów nadziemnych DN 80 
zlokalizowane są w odległościach pierwszy ok. 50m od kontrolowanego budynku. 
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Drugi w odległościach pok. 70m od przedmiotowego budynku (poza terenem 
należącym do szkoły).  
 
 
 
 
 
 
 
Przykłady podręcznego sprzętu gaśniczego: 
 

 

Gaśnica proszkowa GP 6x  typ ABC  

Przeznaczenie:  
Gaśnica znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, 
transporcie kolejowym (możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do 
1000V) oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach, garażach, itp.  
 
Dane techniczne  
Skuteczność gaśnicza 21A 89B C  
Masa środka gaśniczego 6kg  
Czynnik roboczy azot  
Masa czynnika roboczego -  
Średnica zbiornika 140 mm  
Masa całkowita 6,8 kg  
Wysokość całkowita 472 mm  
Rodzaj środka gaśniczego Ogniotex 107  
Czas działania min. 9 s  
Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar  
Ciśnienie robocze 15 bar  
Zakres temperatur stosowania -30C +60C  
Pożar pod napięciem do 1000V  
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IV. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania 
się.  
 
Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach i w budynkach, uwzględniając 
specyfikę prowadzone w nim działalności może wynikać:  
 
1.  Z różnych zachowań pracowników w obiekcie lub osób przychodzących z 
zewnątrz,  w tym wypadku ogień może zostać zaprószony nieświadomym 
działaniem osób (nieostrożnością) lub działaniem świadomym (podpaleniem).  
2.  Z działalności w obiekcie na skutek niewłaściwej eksploatacji, braku 
konserwacji czy też wad różnego rodzaju stosowanych urządzeń i instalacji.  
 

W szczególności w oparciu o statystykę powstania pożarów w tego typu lub 
podobnych obiektach, pożary mają swoje źródło w postaci: 

 
1. Nieostrożności osób, której najczęstszymi przejawami są: 

 nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia                     
w miejscach gdzie obowiązuje zakaz, 

 rzucanie niedopałków na materiały palne, do koszy na śmiecie, itp.,  
 pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii    
      elektrycznej, 
  wykonywanie i użytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych,                     

a zwłaszcza odbiorników energii elektrycznej powodujących przeciążenie 
instalacji,  

 osłanianie punktów świetlnych (żarówek) materiałami palnymi,  
 nieprawidłowe stosowanie i używanie cieczy łatwopalnych (przelewanie ich, 

podgrzewanie, otwieranie pojemników, czyszczenie nimi pomieszczeń                        

Gaśnica proszkowa GP 4x ABC  

Przeznaczenie:  
Gaśnica znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, 
transporcie kolejowym (możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do 
1000V) oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach, garażach, itp.  
 
Dane techniczne  
Skuteczność gaśnicza 21A 89B C  
Masa środka gaśniczego 4kg  
Czynnik roboczy azot  
Masa czynnika roboczego -  
Średnica zbiornika 140 mm  
Masa całkowita 6,8 kg  
Wysokość całkowita 472 mm  
Rodzaj środka gaśniczego Ogniotex 107  
Czas działania min. 9 s  
Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar  
Ciśnienie robocze 15 bar  
Zakres temperatur stosowania -30C +60C  
Pożar pod napięciem do 1000V  
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i urządzeń, badanie pojazdów z uszkodzonymi układami paliwowymi),  
 pozostawianie bez dozoru włączonych kuchenek gazowych, maszyn, itp.,  
 lekceważenie przepisów dotyczących zabezpieczenia prac pożarowo - 

niebezpiecznych.  
2. Brak konserwacji, przeglądów i badań urządzeń elektroenergetycznych                           

i mechanicznych, których celem jest wykrycie ewentualnych wad mających wpływ 
na zagrożenie pożarowe.  

     W związku z powyższym, opierając się na ustaleniach art. 62 ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawa budowlanego, instalację energetyczną w obiekcie należy 
poddać okresowym badaniom, w zakresie pomiaru napięcia i obciążeń instalacji, 
skuteczności działania środków ochrony  przeciwporażeniowej i pomiar 
rezystancji izolacji  min. co 5 lat;  

3. Zły stan, nie prawidłowe użytkowanie oraz brak okresowych czyszczeń urządzeń 
i instalacji gazowych, kominowych, spalinowych, wentylacyjnych.  

Zgodnie z art. 62 w. w. ustawy Prawo budowlane, instalacje gazowe oraz przewody 
kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) co najmniej raz w roku powinny być 
poddane okresowej kontroli przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz 
dwa razy do roku należy przeprowadzać czyszczenie przewodów spalinowych, a raz 
do roku przewodów wentylacyjnych.  
4. Podpalenia, których motywem może być zazdrość, zawiść, zemsta, 
porachunki osobiste, chuligaństwo, zatarcie śladów innego przestępstwa i nadużyć, 
sabotaż, choroba psychiczna zwana piromanią, itp.  

 
Drogi rozprzestrzeniania się pożarów 
 

Każdy nie kontrolowany proces palenia się, który nazywamy pożarem,                  
w warunkach łatwopalnego wystroju wnętrza w budynkach ma tendencje do 
rozprzestrzeniania się od pożaru w zarodku poprzez pożar średni aż do dużego.  
Oznacza to, że od małego zaprószenia ognia pożar może się rozprzestrzenić                  
w przypadku braku interwencji personelu, na całe pomieszczenie, a w konsekwencji 
na cały obiekt.  
W ogólnym ujęciu tego tematu, głównymi czynnikami potęgującymi zagrożenie 
pożarowe i wywierającymi zasadniczy wpływ na rozprzestrzenianie się pożarów są:  
1. Nieprawidłowe warunki budowlane: 

 brak wymaganej odporności ogniowej pionowych i poziomych oddzieleń   
           (ścian, stropów),  
 łatwo zapalne konstrukcje budynku, łatwo zapalny wystrój wnętrz. 

2.  Nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych, jak opakowań, śmieci 
odpadków: 

  powyższe stwarza nie tylko dogodne warunki do szybkiego rozwoju 
pożaru, ale w znacznym stopniu utrudnia ewakuację ludzi gdyż szybko 
rozwijający się pożar odcina niejednokrotnie jedyne drogi ucieczki                           
z pomieszczenia.  

3. Późne zaalarmowanie straży pożarnej o powstałym pożarze na 
skutek:  

 zlekceważenia powstałego pożaru,  
 braku środków alarmowania lub umiejętności alarmowania straży pożarnej.  

Jak wykazują doświadczenia w tym zakresie, pożar rozwija się bardzo 
szybko i dlatego każda zwłoka w czasie od chwili zauważenia pożaru do 
momentu zaalarmowania straży pożarnej, powoduje, że skutki, straty                                         
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i zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób są z każdą sekundą coraz 
większe.  

4. Brak prawidłowej i szybkiej reakcji pracowników w zakresie podjęcia działań 
gaśniczych na skutek:  

 braku znajomości przez pracowników zasad postępowania w przypadku 

powstania pożaru,  

 brak umiejętności użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,  

 brak w ogóle podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniach lub jego 

nieprawidłowe zlokalizowanie (zastawienie, brak dostępu, brak rozeznania co do 

miejsc lokalizacji sprzętu, itp.),  

 brak znajomości przez pracowników miejsc lokalizacji wyłącznika głównego 

prądu elektrycznego, zaworu głównego gazu i wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń przed możliwością 
powstania pożaru.  
 
 W budynkach produkcyjnych z wykonywania czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się i utrudnienia prowadzenia działania 
ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:  
1. Używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych 

(stanowiska warsztatowe, magazyn, itp.),  
2. Porzucania niedopałków papierosów i zapałek na podłogę, do koszy na śmieci, 

itp., a pomieszczenia w których nie obowiązuje zakaz palenia tytoniu powinny 
być zaopatrzone w nie palne popielniczki,  

3. Użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na 
podłożu palnym, w odległości mniejszej niż 50 cm od wszelkich materiałów 
palnych, oraz pozostawiania ich włączonych do sieci elektrycznej bez dozoru. 
Użytkowanie tego typu urządzeń wymaga zgody Zarządzającego obiektem,  

4. Przechowywania (składowania) materiałów palnych w odległości mniejszej niż 50 
cm od innych urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą 
nagrzewać się do temperatury przekraczającej 10rle,  

5. Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, 
6.  Używania cieczy łatwo zapalnych jak benzyna, spirytus, denaturat, nafta, itp. np.   

do   zmywania, rozcieńczania, czyszczenia, itp. 
7.   Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących    
    celom  ewakuacji. 
8. Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 
użycie. 
9. Ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów 

utrudniających ewakuację,  
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10. Uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:  
 Urządzeń przeciwpożarowych takich jak: gaśnice, hydranty wewnętrzne, 

urządzenia  

      alarmowe, itp.,  
 Wyjść ewakuacyjnych,  
 Wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz wyłączników 

głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych,  
11. Dokonywania samodzielnych napraw instalacji elektrycznej, w tym naprawy  

uszkodzonych bezpieczników,  
12. Pozostawiania po zakończonej pracy włączonych urządzeń, oprócz oświetlenia 
nocnego, 
13. Używania w pomieszczeniach materiałów niebezpiecznych pożarowo, tj.:  

 Cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,  
 Gazów palnych,  
 Ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu,  
 Ciał wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne, 
 Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;  

 
Używanie ww. materiałów  wymaga zgody zarządzającego obiektem !

 
 

Ponad w. w. zasady, w celu ograniczenia możliwości powstania pożaru osoba 
Zarządzająca oraz każdy zatrudniony w obiekcie zobowiązany jest do: 

 odbycia szkolenia przeciwpożarowego,  

 znajomości przepisów przeciwpożarowych i ich przestrzegania, 

  znajomości sposobów alarmowania straży pożarnych,  

 znajomości zasad użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego i środków 

gaśniczych, 

 dbałości o właściwy stan zabezpieczeń przeciwpożarowych na swoim 

stanowisku pracy, 

 niezwłocznego usuwania źródeł zagrożenia pożarowego, co także odnosi się do 

klientów.  

 
VI. Zabezpieczenie prac pożarowo - niebezpiecznych.  
 
1. Przez prace pożarowo niebezpieczne rozumie się przede wszystkim prace 
wykonywane przy użyciu otwartego ognia (spawanie gazowe, elektryczne, cięcie, 
lutowanie, zgrzewanie, itp.). Prace niebezpieczne pożarowo, związane z użyciem 
ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku, na przyległym do niego terenie, 
należy prowadzić  w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.  
2. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo, Zarządzający 
obiektem oraz wykonawca są zobowiązani:  
 Ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 
 Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do 
powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 
 Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za 
przebieg pracy oraz zabezpieczenie po zakończeniu prac, 
 Sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo-
niebezpiecznych wg wzoru określonego załącznikiem nr 2.                       
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          Rozpoczęcie prac pożarowo-niebezpiecznych może nastąpić wyłącznie po      
uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich prowadzenie.    
Zezwolenie wydaje Zarządzający obiektem. Wzór zezwolenia, o którym mowa   
określony jest załącznikiem nr 3.  
         Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać  
poniższych zasad: 
  Wszystkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz                             
w rejonie przyległym, w tym także elementy konstrukcji budynku i znajdujących się 
tam instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem,  
 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane w pomieszczeniach, w których 
wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem cieczy łatwopalnych lub 
gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy gdy pomieszczenia te zostaną 
dokładnie przewietrzone (stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie                             
z powietrzem nie może przekraczać 10% ich dolnej granicy wybuchowości),  
  W miejscu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych powinien się 
znajdować sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 
dostosowany do ilości i rodzaju palnych materiałów znajdujących się                               
w pomieszczeniu,  
 
 
 
 Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych należy po upływie 4,                    
a następnie 8 godzin, poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane 
oraz rejony przyległe. Wyniki kontroli należy odnotować w "Książce kontroli prac" 
której wzór określa załącznik nr 1,  
 Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,   
 Zarządzający obiektem jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac, 
zapoznać wszystkie osoby z zagrożeniem pożarowym występującym w rejonie 
wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu 
niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,  
  Sprzęt używany do wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych powinien 
być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru;  
  Ustalenia organizacyjne:  
 Odpowiedzialność za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 
prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych, zleconych osobom obcym ponosi 
wykonawca tych prac, który stosuje się do ustaleń zawartych niniejszą Instrukcją,  
 Zapis o odpowiedzialności powinien znaleźć się w umowie, lub na oddzielnym  
oświadczeniu, a fakt ten wykonawca potwierdza czytelnym podpisem;  
 
 

PRZYKŁADY ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 

 
 
Rys.1. Materiały palne, których nie można odsunąć poza zasięg rozprysków spawalniczych 
osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo:1-ekran z blachy, 2-koc z włókna szklanego. 
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Rys.2. Spawane przewody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych 
stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich należy skutecznie chłodzić: 1-
przewód doprowadzających wodę, 2-zwoje sznura z włókna szklanego, 3-koc z włókna szklanego. 
 

 
 
Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń pozostające w zasięgu 
rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione materiałem niepalnym (1). 
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Rys.4. Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację 
cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby chłodzić skutecznie: 1-
przewody doprowadzające wodę, 2-zwoje sznura z włókna szklanego. 
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Rys.5. Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu od płomienia lub na skutek 
przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi należy zdemontować lub skutecznie 
chłodzić: 1-palna ścianka, 2-niepalna wykładzina, 3-haki podtrzymujące instalację. 
 
 
 

 
Rys.6. Sposób prawidłowego zabezpieczenia spawania metalowego elementu konstrukcji 
przechodzącego przez drewniany strop: 1-drewniany strop, 2-szczeliwo z włókna szklanego, 3-koc 
szklany. 

 

VII. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i jego konserwacja.  
 
Obiekty powinny być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy w zależności od 

kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni: 
 

1. Gaśnice należy poddać konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, 
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lecz nie rzadziej niż raz na rok. 
2. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 

gaśnicach powinna przypadać w obiektach:  
 zaliczonych do kategorii ZL I, ZL II, ZL III i ZL V oraz w budynku 

Produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego 

ponad 500 MJ/m2 na każde 100 m2 powierzchni pomieszczenia,  
 w pozostałych strefach pożarowych na każde 300 m2 powierzchni 

pomieszczenia. 

3. Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować 

następujące zasady:  
 Do gaszenia pożarów grupy A (w którym występuje zjawisko spalania 

żarowego, np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub 
pianowe,  

 Do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych 
topiących się, np. benzyny, alkoholi, olei, tłuszczy, lakierów, parafiny) 
stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe,  

 Do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych, np. propanu, acetylenu, 
gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe,  

 Do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, 

litu) stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone,  

 

  

 Do gaszenia pożarów grupy F (tłuszcze i oleje jadalne) stosuje się 
gaśnice pianowe ze środkiem gaśniczym specjalnie przeznaczony do 
gaszenia tego typu pożarów.  

 Do gaszenia pożarów w obrębie urządzeń elektrycznych pod 
napięciem można stosować zamiennie gaśnice śniegowe i proszkowe 
o wysokości napięcia do którego można gasić daną gaśnicą decyduje 
wyraźny słowny napis na granic. 

4. Przy rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku należy   
      stosować następujące zasady:  
 Sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych                      

i widocznych, przy wejściach, przejściach i korytarzach, przy wejściach na 
zewnątrz pomieszczeń,  

 Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony swobodny dostęp                     
o szerokości co najmniej 1 m,  

 Sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach nie narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),  

 Odległość dojścia do sprzętu gaśniczego nie powinna być większa niż 30 m, 
 Miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego należy oznakować 

zgodnie z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy                    

i w obszarach użyteczności publicznej oraz lampami awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego. 
          W przedmiotowym obiekcie jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 
kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde: 

 100 m2 powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III. 
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VIII. Organizacja i warunki ewakuacji  
 

 Ogólne warunki ewakuacji  
 W budynkach oraz pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi 

lub pomieszczeniach produkcyjno magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego 
do 500MJ/m2 oprócz wymagań szczegółowych dotyczących ewakuacji należy 
przestrzegać następujących zasad:  
1. Długość przejścia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca,                  
w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie powinna 
przekraczać: 
 w strefach pożarowych ZL - 40 m, 
 w strefach pożarowych PM  budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez 
względu na wielkość obciążenia ogniowego – 100 m.   

2. Wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną powinny być zamykane 
drzwiami,  
3. drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz o szerokości 
min. 0,9 m. 
4. Z pomieszczenia należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne                          
oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadku gdy: 
 znajduje się  w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 
500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1000 m2, 
 jest przeznaczona do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób 
 znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,  
5. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego powinna wynosić 0,6 m na każde 100 osób 
mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, lecz nie mniej niż 0,9 m.                 
w świetle. 
6. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m, natomiast 
wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia - 2 m. 
7. Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń w których może jednocześnie przebywać więcej niż 50 osób.  
8. Stosowanie drzwi obrotowych, rozsuwanych i podnoszonych na drogach 

ewakuacyjnych jest zabronione.  

9. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych 

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 

10. Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których 

nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także 

znaczne straty materialne.  
11. Zabrania się stosowania łatwo zapalnych wykładzin podłogowych                                     
w pomieszczeniach w których może jednocześnie przebywać więcej niż 50 osób (ZL 
I), oraz w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych. 
12. W pomieszczeniach, w których jednocześnie może przebywać więcej niż 50 
osób oraz w obiektach zaliczonych do ZL II zagrożenia ludzi, stałe elementy 
wyposażenie i wystroju wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych.  
13. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów 

niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
14. Odporność ogniowa biegów, spoczników i pochylni, służących celom ewakuacji, 
powinna wynosić co najmniej:  
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 60 min w budynkach klasy A - C odporności pożarowej,  

 30 min w budynkach klasy D i E odporności pożarowej.  

15. Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą z PN-ISO 7010 
"Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej". 
16. Elementy klatek schodowych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.  
17. Piwnice powinny być oddzielone niepalnymi ścianami i stropami o odporności 

ogniowej co najmniej 60 min i zamknięte drzwiami o odporności ogniowej co 

najmniej 30min.  
18. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane 
drzwiami o odporności ogniowej (w budynkach do 3-ch kondygnacji włącznie)                
15 min.  

W większości przypadków, pożary w pomieszczeniach powodują konieczność 
nagłej ewakuacji ludzi. Konieczność ta Wynika z bezpośredniego zagrożenia 
temperaturą palenia się, a także ze względu na rozprzestrzenianie się dymów                               
i gazów wydzielanych w czasie palenia.  

 
 
 

 W obliczu bezpośredniego zagrożenia należy równocześnie z podjęciem 
akcji gaśniczej rozpocząć ewakuację.  

Ewakuacja musi być podjęta przez  pracowników jeszcze przed przybyciem straży 
pożarnej, gdyż każda zwłoka utrudnia lub uniemożliwia skuteczną akcję ratowniczo-

gaśniczą 
 

Alarm o pożarze i rozpoczęciu ewakuacji należy ogłosić dostępnym środkiem 
alarmowania donośnym głosem, przez radiowęzeł, urządzenia nagłaśniające, gongi, 
itp. Kolejność ewakuacji jest każdorazowo uzależniona od rozwoju konkretnej 
sytuacji zagrożenia.  

Na ogół należy zachować następującą kolejność:  

 osoby bezpośrednio zagrożone w pomieszczeniach w których powstał 

pożar,  

 osoby agresywne i wzbudzające panikę,  

 osoby znajdujące się w pomieszczeniach obok i powyżej miejsca 

pożaru,  

 osoby w zależności od rozwoju sytuacji pożarowej;  
 

Ewakuowanych należy kierować do wcześniej znanego najbliższego wyjścia                       
z budynku, tak aby nie powodować kolizji w ruchu innych osób ewakuowanych,  

W czasie ewakuacji należy zachować spokój, nie dopuszczając do 
jakichkolwiek przejawów paniki. Osoby ewakuowane wyprowadza się na zewnątrz 
obiektu, sprawdzając w miarę możliwości czy wszyscy opuścili pomieszczenia 
zagrożone.  

W razie odcięcia dróg ewakuacyjnych nie należy ryzykować przejścia przez 
zadymione korytarze, pomieszczenia i klatki schodowe, ale pozostając w 
pomieszczeniu sygnalizować wszelkimi możliwymi sposobami o miejscu swego 
pobytu, oczekując na pomoc z zewnątrz.  
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Za zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji osób przebywających  
w budynku odpowiedzialny jest zarządzający obiektem oraz podlegli mu pracownicy.
 
 
IX. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 
 

INSTRUKCJA 
postępowania na wypadek pożary i innego zagrożenia 

 
1. Alarmowanie 
 
a)   Każdy, kto zauważy pożar lub inne zagrożenie zobowiązany jest zachować 

spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:  
 osoby znajdujące się w sąsiedztwie zagrożenia,  
 Zarządzającego obiektem lub osobę go zastępującą,  
 Państwową Straż Pożarną, tel. 998, 
b)   Alarmowania straży pożarnej należy dokonać z najbliższego telefonu. 
c)   Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:  

 gdzie się znajduje zagrożenie - dokładny adres budynku i jego nazwę, 
  co się stało - pożar lub rodzaj jakiego zagrożenia,  

 
 

 czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, czy w rejonie objętym zagrożeniem 

lub jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub 

wybuchowe,  
 numer telefonu z którego się alarmuje oraz swoje imię i nazwisko,  
 po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę należy 

odłożyć słuchawkę i w miarę możliwości odczekać przy telefonie na 
ewentualne sprawdzenie czy meldunek nie jest fałszywy, 

d) W razie potrzeby (wypadek, awaria, itp.) zaalarmować: 
 Pogotowie ratunkowe                   tel. 999, 
 Policję                                             tel. 997,   
 Pogotowie Energetyczne              tel. 991, 
 Pogotowie Gazowe                        tel. 992, 
 
 Numer alarmowy                            tel.112 

 
2.  Zasady postępowania przy likwidacji pożaru lub innego zagrożenia: 
 
a)  Pracodawcy, którzy biorą udział w alarmowaniu przystępują niezwłocznie do 

niesienia pomocy osobom zagrożonym oraz przy likwidacji źródła zagrożenia 
przy pomocy podręcznego sprzętu ratowniczego znajdującego się w pobliżu 
miejsca zagrożenia. 

b) Podczas wykonywania powyższych czynności należy zachować spokój, działać                     
z rozwagą nie dopuszczając do jakichkolwiek przejawów paniki.  

c) Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać                        
o następujących zasadach:  
w pierwszej kolejności ratować życie ludzkie,  

wyłączyć prąd elektryczny w pomieszczeniu objętym pożarem, względnie                  
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w całym obiekcie (realizacja powyższego wymaga znajomości przez 

pracowników miejsca lokalizacji głównego wyłącznika prądu elektrycznego                  

i gazu), nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń 

objętych zagrożeniem,  a szczególnie pożarem, niebezpiecznymi wyziewami lub 

bioterroryzmem, w przypadku zagrożenia bioterroryzmem nie należy dotykać 
podejrzanych rzeczy lecz szybko opuścić zagrożony teren i zabezpieczyć go 

przed dostępem innych osób,  
w przypadku innych zagrożeń typu chemicznego, ekologicznego lub 
biologicznego należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych, 
w miarę możliwości usunąć źródło wycieku i czekać na przyjazd ratowników;  

d) Akcją ratowniczą do czasu przyjazdu straży pożarnej kieruje zarządzający lub 
osoba zastępująca go, względnie osoba najbardziej opanowana i wykazująca 
znajomość tematu,  

e) Kierujący akcją ratowniczą powinien skierować przed obiekt jedną osobę w celu 
udzielenia informacji na temat powstałego zagrożenia, przybyłej jednostce 
straży pożarnej,  

f) Wszyscy pracownicy, znajdujący się na terenie zagrożenia powinni 
podporządkować się poleceniom kierownika akcji ratowniczej,  

g) Po przybyciu na miejsce straży pożarnej, kierowanie akcją przejmuje jej 
dowódca, którego należy poinformować o aktualnej sytuacji i podjętych 
decyzjach,  

h) Pracownikom nie wolno samotnie oddalać się z miejsca akcji o ile pozostanie nie 
zagraża ich bezpieczeństwu. Pracownicy nie zaangażowani bezpośrednio w 
akcji zabezpieczają mienie.  

 
INSTRUKCJA  

Ewakuacji 
 
1.  Decyzję o podjęciu ewakuacji wydaje zarządzający obiektem lub osoba go     
      zastępująca, a z chwilą przyjazdu straży pożarnej - dowódca akcji ratowniczej     
       z    PSP.  
2.   Alarm o pożarze lub innym zagrożeniu i rozpoczęciu ewakuacji ogłasza się  
      donośnym głosem lub za pomocą urządzeń nagłaśniających.  
3.   Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić  

      wszystkie osoby przebywające w obiekcie o powstaniu i charakterze zagrożenia 
      oraz konieczności ewakuacji.  
4. Kierując akcją ewakuacyjną wyznacza się osoby odpowiedzialne za przebieg    
     ewakuacji.  
      Ponadto ustala potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu     
      sposoby, ko lejność i rodzaj ewakuacji.  
5. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych części, w których  
    powstało zagrożenie lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się  
    zagrożenia.  
6. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup 

należy niezwłocznie poinformować kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi 
odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać                            
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia i w miarę 
posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować się na zewnątrz, przy 
pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek straży pożarnych.  
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7. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji 
pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej. Usta i drogi oddechowe 
należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie. Należy 
poruszać się wzdłuż ścian, by w silnym zadymieniu nie stracić orientacji.  

8. Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą być oznaczone specjalnymi znakami 
graficznymi wskazującymi kierunek i rodzaj drogi ewakuacyjnej oraz wyjść 
ewakuacyjnych. 

9. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił niezbędnych do ewakuacji     
ludzi.  
Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji                        
i przedmiotów. Należy wykorzystać do tego wszystkich sprawnych fizycznie 
pracowników.  

10. Po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili     
     poszczególne pomieszczenia.  
11. Z chwilą przybycia jednostek straży pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, 

kierujący dotychczas jej przebiegiem (Zarządzający lub osoba go zastępująca), 
zobowiązany jest do złożenia zwięzłej informacji o przebiegu akcji 
ewakuacyjnej, a następnie podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki 
straży pożarnej.  

 
 

Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla osób z zewnątrz 
 

1. Po przybyciu do obiektu zapoznaj się z kierunkami i wyjściami ewakuacyjnymi. 

 2. W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia lub innego niebezpieczeństwa:  

 poinformuj pracowników obiektu o niebezpieczeństwie nie tworząc paniki,  

 opuść budynek kierując się oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,  

 w razie braku możliwości korzystania ze schodów lub innych dróg 

ewakuacyjnych, pozostań w pomieszczeniu i oczekując na pomoc, sygnalizuj 

o swoim pobycie,  

3. W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym zagrożeniu należy:  

a) przerwać natychmiast wszelką działalność,  

b) opuścić pomieszczenie, udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego 

ewakuację zgodnie z kierunkiem oznaczonym znakami ewakuacyjnymi,  

c) poruszać się szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych, 

zachowując spokój,  

d) nie zatrzymywać się ani też poruszać w kierunku przeciwnym do ewakuacji,  

e) pod żadnym pozorem nie zawracać do pomieszczenia czy budynku.  
 
 
X. Organizacja i zasady zaznajamiania pracowników z przepisami 

przeciwpożarowymi w tym z treścią przedmiotowej instrukcji.  
 

Zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego w tym również w zakresie szkoleń powinna wykonywać 
osoba obeznana z problematyką ochrony przeciwpożarowej - oficer lub aspirant 
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pożarnictwa, względnie absolwent kursu organizowanego przez ośrodki szkolenia 
PSP.  
Każdy pracownik powinien zostać zapoznany z przepisami przeciwpożarowymi. 
 

 
XI.  Obecność stałych urządzeń gaśniczych i urządzeń sygnalizacji alarmu  

pożarowego.  
 

Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, pełniące rolę biernego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynku, służą do sygnalizowania akustycznie i optycznie 
zagrożenia pożarowego. Na podstawie sygnałów przekazywanych przez układ czujek 
i przycisków pożarowych zainstalowanych w dozorowanym obiekcie, centralka 
sygnalizacji pożarowej jako integralna część instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, 
wskazuje pomieszczenie,                     w którym powstało zagrożenie pożarowe, 
sygnalizując to odpowiednimi lampkami 
Głównym zadaniem urządzeń sygnalizacji alarmu jest wczesne wykrycie powstałego 
pożaru, uruchomienie innych zabezpieczeń technicznych przeciwpożarowych                       
i natychmiastowe powiadomienie człowieka.  

Brak jest wymogu wyposażenia budynku w stałe urządzenia gaśnicze                          
i w instalację sygnalizacji pożarowej połączoną z jednostką Państwowej Straży 
Pożarnej.  

XII. Postanowienia końcowe.  

W celu zapewnienia stałego dostępu użytkownikom obiektu do informacji                   

o zasadach bezpieczeństwa pożarowego, oprócz przeprowadzonego szkolenia 

obejmującego zapoznanie z niniejszą instrukcją, należy sporządzić z Instrukcji 

wyciąg ustaleń dotyczących:  

 sposobów alarmowania o powstałym niebezpieczeństwie,  

 zasad postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z 

wykazem telefonów alarmowych,  

 wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla osób przebywających 

z zewnątrz;  

Informacje te pod nazwą:  
 

„Instrukcja postępowania na wypadek pożaru” 

umieścić należy w miejscach długotrwałego przebywania wszystkich 

użytkowników budynku, w miejscach widocznych i dostępnych.  

 

 

XIII. Karta   aktualizacji  instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego. 
                                                                                                        

 

Lp. 
 
Data 

 
Zakres aktualizacji 

Potwierdzenie 
wykonania czynności 

/kierownik obiektu/ 

 
 
1. 

 
. 
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2. 
 

   

 
 
3. 
 

   

 
 
4. 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Załączniki.  
 
Nr 1 - Książka kontroli prac spawalniczych.  
Nr 2 - Protokół zabezpieczenia prac spawalniczych.  
Nr 3 - Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo -    
           niebezpiecznych.  
Nr 4 - Oświadczenie o przeszkoleniu.  
Nr 5 - Zadania i obowiązki Zarządzającego Obiektem  
Nr 6 - Zadania i obowiązki wszystkich pracowników  
Nr 7 – Czasookresy przeglądu sprzętu i instalacji 
Nr 8 - Potwierdzenie zapoznania się z Instrukcją  
Nr 9 - Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 
Nr 10 - Akty prawne. 

Załącznik nr 1.  
 

              Książka kontroli prac spawalniczych 

 
 
1. Nazwa budynku, pomieszczenia, w którym wykonywano spawanie.  

2. Data i godzina rozpoczęcia spawania oraz z czyjego po lecenia.  

3. Imiona i nazwiska spawaczy wytypowanych do pracy.  

4. Godzina przeprowadzenia kontroli toku prac oraz imię i nazwisko osoby    
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           kontrolującej.  

5. Uwagi i polecenia wydane spawaczowi w trakcie kontroli prac.  

6. Data i godzina przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac spawalniczych.  

7. Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrole.  

8. Podpisy osób przeprowadzających kontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. 

 

Protokół 

Zabezpieczenia pożarowego prac spawalniczych 

 
1. Nazwa i określenie pomieszczenia, w którym przewiduje się wykonanie  
 spawania  ................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………….. 
2. Zagrożenie pożarowe lub wybuchowe oraz właściwości pożarowe materiałów 
palnych występujących w budynku lub  
 pomieszczeniu  .......................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………. 
3. Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w  
 pomieszczeniach  ..................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………. 
4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia na okres 
wykonywania prac  
 spawalniczych  ........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………. 
5. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prac  
 spawalniczych 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
6. Środki i sposób alarmowania Straży Pożarnej oraz współpracowników w 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15                    
z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W ŻORACH 

 

 
 

 32 

przypadku zaistnienia 
pożaru……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………....... 
7. Osoba(y) odpowiedzialna za przygotowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego 
toku prac …………………………………………………………. 
8. Osoba odpowiedzialna za nadzór na stanem bezpieczeństwa pożarowego toku 
prac………... 
      
………………………………………………………………………………………………….  
9. Osoba(y) zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prowadzenia prac 
spawalniczych po ich 
zakończeniu…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Podpisy członków komisji:  
 
………………………………………… 

 

 

 

 

 
Załącznik nr. 3  
 

Zezwolenie 

na prowadzenie prac pożarowo – niebezpiecznych (np. spawanie) 

 
1. Miejsce pracy ………………………………………………………………... 
 
2. Rodzaj pracy....................... Czas pracy, dnia  ................ od godz  .......do godz 
 
3. Określenie zagrożenia pożarowego w miejscu prowadzenia spawania (z czego  
 wynika)  ................................................................................................................... .  

 
4. Sposób zabezpieczenia przed pożarem  (wybuchem).  

 
5. Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego  .  

 
6. Sposób wykonywania prac . 
  
7. Odpowiedzialny za:  
a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczenia:  
 nazwisko  ...................................... , wykonano - podpis  .............................................. 
b) wyłączenie spod napięcia (jeżeli zachodzi potrzeba):  
 nazwisko  ...................................... , wykonano - podpis  .............................................  
c) dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów (w uzasadnionych przypadkach):  
 nazwisko  ......................................., wykonano - podpis  ............................................  
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8. Zezwalam na rozpoczęcie robót (po złożeniu ww. podpisów).  
 
 
                                                                                    …………………………………….                                    
……………………………………. 
(podpis wypisującego)                                                         (podpis Zarządzającego) 

9.  Pracę zakończono dnia…………………….. godz………………………   
10 Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań 
mogących zainicjować pożar.  

 

Stwierdzam odebranie robót:            Skontrolował: 

 

…………………………………                                       ……………………………… 

                  (podpis)        (podpis) 

 

UWAGA: Odbierający przekazuje zezwolenie Zarządzającemu, który wydal to 
zezwolenie  

 

 

Załącznik nr 4. 

Żory, dnia …………………………. 

………………………………………. 
     (Imię i Nazwisko)  
 
 

……………………………………….. 
   (Stanowisko)  

 
     OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a:  
 

1. Z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej                          
w Szkole Podstawowej nr 15 z oddziałami sportowymi  w  Żorach                                
przy ul. Bankowej 1 
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2. Z zasadami rozmieszczenia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i innych 
urządzeń gaśniczych.  

 
3. Z zasadami bezpieczeństwa pożarowego na stanowisku pracy.  

 

 

 

 

 

       ……………………...................... 
(podpis pracownika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5. 

 

Zadania i obowiązki Zarządzającego obiektem w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 

Kierownik (Zarządzający) ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, a w szczególności:  

1. Zapewnienia przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych oraz 
bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe 
budynku i pomieszczeń.  

2. Zapewnienia wyposażenia pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy oraz 
utrzymanie tego sprzętu w pełnej sprawności technicznej oraz zapewnienie jego 
systematycznej konserwacji.  

3. Zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości 
ewakuacji na wypadek powstania pożaru.  
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4. Zapewnienie właściwego przeszkolenia przeciwpożarowego wszystkich 
pracowników.  

5. Przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.  

6. Ustalanie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia.  

7. Nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników postanowień 
zawartych w ,,Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" oraz w przepisach ogólnych.  

8. Stosowanie odpowiednich sankcji karnych w stosunku do pracowników winnych 
zaniedbań stwarzających możliwość powstania pożaru.  

9. Przeprowadzenie okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 
użytkowanych pomieszczeń i budynku.  

11. Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy 
zabezpieczenia przeciwpożarowego użytkowanych pomieszczeń i obiektów.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6. 

Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Każdy pracownik jest zobowiązany:  
1. Znać obowiązujące przepisy w zakresie zapobiegania pożarom i ich zwalczania, 
w tym  także postanowienia niniejszej Instrukcji.  
2.   Dbać o własny stan zabezpieczenia przeciwpożarowego na swoim stanowisku 
pracy.  
3. Niezwłocznie zawiadamiać osoby odpowiedzialne za stan zabezpieczenia 
przeciwpożarowego (Zarządzającego) o zaistniałych nieprawidłowościach, brakach, 
które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przyczyną powstania pożaru.  
4. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia w 
pomieszczeniach, w których istnieje taki zakaz.!  
5. Przestrzegać zakazu instalowania przenośnych elektrycznych urządzeń 
grzewczych, z odkrytym elementem grzejnym.  
6.  Przestrzegać zakazu przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których zewnętrzne powierzchnie mogą się 
nagrzewać do temperatury przekraczającej 100°C.  
7. Przestrzegać zakazu gromadzenia na korytarzach, klatkach schodowych, 
przedmiotów utrudniających komunikację oraz zapewniać drożność wyjść 
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ewakuacyjnych.  
8. Utrzymywać czystość i porządek przez systematyczne usuwanie odpadów 
(śmieci) poza teren budynku.  
9. Oświetlenie oraz urządzenia nie przystosowane do pracy ciągłej należy wyłączać 
spod napięcia po opuszczeniu pomieszczeń.  
10. Okresowo kontrolować cały obiekt, dokonując obchodów miejsc w których 
występuje zagrożenie pożarowe, zwłaszcza przed zakończeniem pracy i 
opuszczeniem budynku.  
11. Znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów 
wewnętrznych                     i zewnętrznych, tablic elektroenergetycznych, głównego 
wyłącznika energii elektrycznej, głównego zaworu gazu, poziomych i pionowych 
dróg ewakuacyjnych.  
12. Znać zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.  
13. Brać udział w okresowym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  
14. Brać czynny udział w ewentualnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
podporządkowując się w tym zakresie kierującemu akcją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7. 

 
Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi 

1. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego  co najmniej I raz w 
roku 

Częściej wg zaleceń 
Producenta sprzętu 

2. 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji 
elektrycznej 

co 5 lat   
 

4. Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej co 5 lat    

5. 
Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony 
przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej 

co 5 lat  
 

6. Badanie instalacji odgromowej co 5 lat 
oraz po każdym uderzeniu 
pioruna 

7. 
Badanie instalacji elektrycznej w obrębie stref zagrożenia 
wybuchem 

co najmniej I raz w 
roku 

 

8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego  co najmniej I raz w 
roku 

 

9. System detekcji gazu I w roku Częściej wg. Zaleceń 
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producenta 

10. Instalacja hydrantów wewnętrznych 25 I w roku Węże hydrantowe co 5 lat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 8. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zobowiązuję się jej przestrzegać 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Data Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 

Załącznik nr 9. 
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Załącznik nr 10. 
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Akty prawne 
 

 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej                     

(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1372). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:                             

Dz. U. 2019 poz. 1186). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej                      

(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1499). 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                     

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                 

(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). 
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