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WSTĘP 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na 
celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 
- zapobieganie powstawaniu 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. 
Zgodnie z Art. 4.1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel, zarządca 
lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich 
ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany:  

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, 
instalacyjnych i technologicznych, 

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia 
przeciwpożarowe i gaśnice, 

3) zapewnić konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 
w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na 
terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji 
ratowniczej, 

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

Szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz 
wyposażenia ich w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe, wynikają 
z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr.109 poz. 719).  

W oparciu o przytoczone akty prawne, całokształt przedsięwzięć w zakresie 
organizacyjnym jak i również technicznym spoczywa na 
właścicielu/administratorze obiektu (zgodnie z podpisaną umową). W związku 
z powyższym, właściciel/użytkownik odpowiedzialny jest nie tylko za sprawne 
prowadzenie funkcjonowania obiektu, ale przede wszystkim za zapewnienie 
bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników i personelu w obliczu pożaru lub 
innego zagrożenia. 

Celem instrukcji jest określenie wymagań przeciwpożarowych oraz zasad 
bezpieczeństwa pożarowego w zakresie organizacyjnym, technicznym 
i porządkowym oraz innych, które muszą być zachowane w czasie eksploatacji 
budynku.  

Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej 
raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, 
które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.  
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Do zapoznania się z niniejszą instrukcją i przestrzegania jej ustaleń 
zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku, bez względu na 
rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Postanowienia zawarte 
w instrukcji obowiązują również pracowników firm wykonujących jakiekolwiek 
prace na terenie obiektu.  

Personel zatrudniony na terenie obiektu oraz wynajmowani pracownicy, 
znając środowisko, stanowiąc zorganizowaną zbiorowość i mając warunki do 
pełnego poznania obiektu, poszerzone o znajomość zasad działania 
i postępowania w przypadku powstania pożaru (w oparciu o instrukcję), muszą 
zapewnić sprawne przeprowadzenie ewakuacji i akcji ratowniczej oraz 
zminimalizować skutki ewentualnego pożaru lub miejscowego zagrożenia. 
Właściciel/zarządca bądź osoba przez niego wyznaczona ma prawo 
i obowiązek kontrolować wykonawców w zakresie realizacji ww. ustaleń 
i przestrzegania przez pracowników postanowień instrukcji na terenie obiektu. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne dotyczące obiektu 
mogą być udostępnione i przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żywcu, w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, 
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.  

Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym, a postanowienia w niej zawarte nie naruszają przepisów 
szczegółowych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów 
i aktów normatywnych. 

Instrukcja powinna być przechowywana w taki sposób, aby była 
możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia 
działań ratowniczych. W chwili obecnej instrukcja znajduje się 
w pomieszczeniu sekretariatu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.  
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DANE WSTĘPNE 

Podstawą prawną opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są 
postanowienia § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

Pod pojęciem "bezpieczeństwa pożarowego" rozumie się stan eliminujący 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie 
systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia 
przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed 
pożarem. 

W instrukcji określono: 
▪ warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, 

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

▪ określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe 
i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym 
i czynnościom konserwacyjnym; 

▪ sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 
▪ sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym; 
▪ warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich 

sprawdzenia; 
▪ sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych 

pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji; 
▪ zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób 

będących stałymi użytkownikami obiektu; 
▪ do instrukcji dołączono plany poszczególnych kondygnacji obiektu oraz 

graficzny plan zagospodarowania terenu.  

DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 

 W celu ułatwienia zrozumienia przywołanych w instrukcji określeń, których 
znaczenie w rozumieniu przepisów znacznie odbiega od interpretacji potocznej, 
poniżej podano definicje najważniejszych pojęć stosowanych w instrukcji. 

Ilekroć w instrukcji jest mowa o: 
- ochronie przeciwpożarowej – rozumie się przez to realizację przedsięwzięć 
mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, 
- pożarze – rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący 
poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne, 
- innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to inne niż pożar i klęska 
żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw 
przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), stanowiące 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
- działaniach ratowniczych - rozumie się przez to każdą czynność podjętą 
w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację 
przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
- materiałach niebezpiecznych pożarowo – rozumie się przez to ciecze palne 
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o temperaturze zapłonu poniżej 550C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające 
w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się 
samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe 
palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 210C, ciała stałe jednorodne 
o temperaturze samozapalenia poniżej 2000C oraz materiały mające skłonności 
do samozapalenia, a także inne materiały, jeżeli sposób ich składowania, 
przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru, 
- cieczy palnej – rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 1000C, 
- strefie zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to przestrzeń, w której 
może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi 
gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą 
wybuchowości, 
- terenie przyległym – rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu 
o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze 
względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, określonej w przepisach 
techniczno – budowlanych, 
- kategorii zagrożenia ludzi – rozumie się przez to kwalifikację budynku, 
części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, lub pomieszczenia ze 
względu na funkcję: 
1. ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, 
a nieprzeznaczone 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, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 
4. ZL IV – mieszkalne. 
5. ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 
- technicznych środkach zabezpieczeń przeciwpożarowych - rozumie się 
przez to urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane, służące 
zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 
- urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć urządzenia 
(stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do 
zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego 
skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 
i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym 
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów 
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje 
oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, 
hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia 
zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, 
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia 
przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, 
przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych, 
- pracach niebezpiecznych pożarowo – rozumie się przez to prace, których 
prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
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pożaru lub wybuchu, 
- strefie pożarowej – rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki 
sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do 
wewnątrz wydzielonej przestrzeni, 
- zagrożeniu wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez 
palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w rożnych 
warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego 
zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu, połączonemu ze 
wzrostem ciśnienia, 
- pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie 
przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej 
budynku, 
- wysokość budynku – rozumie się przez to wysokość służącą do 
przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, 
a mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, 
do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę 
płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do 
najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku 
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi. 

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się 
następujący podział budynków na grupy wysokości: 
1. Niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne 
o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. 
2. Średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem 
terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych 
włącznie. 
3. Wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub 
mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie. 
4. Wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu. 
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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE 

Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA I JEGO 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

Charakterystyka obiektu 
 
Budynek  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego usytuowany jest w Słotwinie, na 

działce o nr ewidencyjnym 921 w obszarze zabudowy mieszkalno-usługowej 

przy ul. Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11. Budynek powstał w latach 30 

ubiegłego wieku. Szkoła w Słotwinie funkcjonuje nieprzerwanie od lat 60 XX 

wieku. W latach 1987 – 1992 została ona rozbudowana i zmodernizowana. 

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych oraz częściowo podpiwniczony od strony wschodniej. W części 

dwukondygnacyjnej zlokalizowano szkołę podstawową oraz na drugiej 

kondygnacji dwuoddziałowe przedszkole z pełnym zapleczem kuchennym 

i socjalno-bytowym. W części piwnicznej zlokalizowano pomieszczenie kotłowni 

CO oraz magazynek gospodarczy.  

 Obiekt funkcjonalnie będzie stanowił Zespół Szkolno Przedszkolny 

w Słotwinie w skład którego wchodzą następujące  podmioty: 

1. Szkoła Podstawowa w Słotwinie. 

2. Przedszkole w Słotwinie. 

Budynek użytkowany jest całorocznie, głównie w godzinach od 7.00 do 17.00. 

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową.  

 
 
Parametry budynku: 

• Powierzchnia zabudowy – 626 m2. 

• Powierzchnia użytkowa – 945 m2. 

• Kubatura pomieszczeń – 5285 m3. 

• Długość budynku szkoły – 40 m. 

• Szerokość – 16 m. 

• Wysokość budynku –  około 8,1 m. 

• Liczba kondygnacji podziemnych – 1. 

• Liczba kondygnacji nadziemnych – 2. 

• Kategoria zagrożenia ludzi: 

• ZL II – pomieszczenia przedszkola.  

• ZL III – pomieszczenia szkoły. 

• Maksymalna ilość osób w budynku - 181 w tym: 

- I kondygnacja – 100 osób I zmiana, 40 osób II zmiana, 
- II kondygnacja – 40 osób. 

• Budynek wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. 
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1.1. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Obiekt wolnostojący, usytuowany w stosunku do obiektów sąsiadujących 
w odległości:  

• w kierunku północnym – 50 m (budynek mieszkalny - kategorii ZL IV),  

• w kierunku południowym –  5 m ul. Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i 

dalej 16 m (budynek mieszkalny - kategorii ZL IV), 

• w kierunku wschodnim 15 m (budynek mieszkalny - kategorii ZL IV), 

• w kierunku zachodnim 26 m (budynek mieszkalny - kategorii ZL IV).  
Szczegóły przedstawiono na rzutach graficznych stanowiących załącznik 
do niniejszej instrukcji. 

 
1.2. Przewidywana liczba osób w obiekcie 

Na dzień sporządzenia instrukcji w obiekcie szkoły zatrudnionych jest na 
pełny etat 31 osób. Liczba uczniów i dzieci przedszkolnych wynosi łącznie 150 
(120 w szkole i 30 w przedszkolu). 
Liczba osób mogących przebywać w pomieszczeniach na poszczególnych 
kondygnacjach w budynku wynosi maksymalnie: 

- I kondygnacja – 100 osób I zmiana, 40 osób II zmiana, 
- II kondygnacja – 40 osób. 

 
1.3. Klasyfikacja pożarowa obiektu 

Pomieszczenia w obiekcie zakwalifikowano do następujących kategorii 
zagrożenia ludzi: 

- pomieszczenia przedszkolne, sale lekcyjne dzieci, socjalne - kategoria 
zagrożenia ludzi ZL II,  

- pomieszczenia administracyjne, sale lekcyjne, socjalne oraz pomieszczenie 
sali jadalnej - kategoria zagrożenia ludzi ZL III,  

- pomieszczenia magazynowe i techniczne (kotłownie, magazynki gospodarcze) 
- PM o gęstości  obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. 

Ze względu na brak elementów oddzielenia przeciwpożarowego cały budynek 
powinien spełniać wymagania stawiane kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 
 

1.4. Ocena zagrożenia wybuchem 

W obiekcie nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo 
w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych w ilościach zagrażających 
i podlegających ocenie zagrożenia wybuchem. 
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1.5. Klasa odporności pożarowej  

Budynek wykonano w klasie „B” odporności pożarowej w następujący 
sposób: fundamenty żelbetowe, główna konstrukcja wykonana została jako 
murowana z cegły pełnej i pustaka ze stropami żelbetowymi. Klatka schodowa 
żelbetowa wylewana na mokro. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachą.  

Z uwagi na wymaganą klasę odporności pożarowej elementy konstrukcyjne 
obiektu spełniają co najmniej poniższe wymagania: 

 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

  
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

 
strop 

ściana 
zewnętrz

na 

ściana 
wewnętrzna 

przekrycie 
dachu 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 15 

R- nośność ogniowa (w minutach) 
E- szczelność ogniowa (w minutach) 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach) 
(-) – nie stawia się wymagań  
Wszystkie elementy konstrukcyjne nie rozprzestrzeniające ognia. 

 
Obciążenie ogniowe 
Gęstość obciążenia ogniowego określono zgodnie z PN-B-02852 Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

Gęstość obciążenia ogniowego w obiekcie określono dla pomieszczeń  
magazynowych i technicznych zakwalifikowanych do kategorii PM. Gęstość  
obciążenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m2. 

 
Kwalifikacja wysokości 
Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonemu 

wejściu do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu wynosi 8,1 m. 
W związku z powyższym obiekt kwalifikuje się do grupy budynków niskich (N). 

 

1.6. Podział na strefy pożarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 945 m2, dla której 
przepisy uwzględniają do 3500 m2 dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej. 
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1.7. Warunki ewakuacji 

Z każdego miejsca, przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, 
zaprojektowano odpowiednie warunki ewakuacji, uwzględniające 
w szczególności liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, 
a także jego funkcję oraz zastosowano techniczne środki zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, polegające w szczególności na: 

• zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych, 

• zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz 
dojść ewakuacyjnych, 

• zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg 
ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, 

• zapewnieniu oświetlenia ewakuacyjnego, 
 
Ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych 

w budynku, zapewniono poziomymi drogami ewakuacyjnymi prowadzącymi do 
centralnie usytuowanej klatki schodowej, a następnie do wyjścia na zewnątrz 
obiektu. Klatka schodowa wykonana została z elementów o klasie odporności 
ogniowej nie mniejszej niż R 60. Biegi trzybiegowej klatki schodowej 
o szerokości użytkowej od 1,1 do 1,2 m, spoczniki międzykondygnacyjne 
o szerokości użytkowej 1,3 m. 

Klatka schodowa nie została obudowana i zamknięta drzwiami 
dymoszczelnymi oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 
służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu 
wykrywania dymy. Ze względu na kategorię zagrożenia ludzi i grupę wysokości 
obowiązek jest obligatoryjny. 

 
Parametry ewakuacyjne z poszczególnych kondygnacji: 

- I kondygnacja (piwnica) – pomieszczenia kotłowni i magazynku 
gospodarczego nie przeznaczone na stały pobyt ludzi. Wejście do tych 
pomieszczeń prowadzi bezpośrednio z zewnątrz. Brak funkcjonalnego 
połączenia z kondygnacjami nadziemnymi. 
 
- II kondygnacja (parter) – sześć sal lekcyjnych, mała sala gimnastyczna. 
Z pomieszczeń na tej kondygnacji zapewniono kierunki ewakuacji tj. 
korytarzami (o szerokości od 2,7 m do 3 m) do trzech wyjść ewakuacyjnych, 
odpowiednio: pierwsze do głównych drzwi wyjściowych zlokalizowanych od 
strony południowej budynku (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,3 m 
z kierunkiem otwarcia na zewnątrz, skrzydło nieblokowane posiada szerokość 
użytkową 0,9 m). Największa długość dojścia ewakuacyjnego z tej części 
budynku wynosi 17 m dla dojścia krótszego, przy dwóch dojściach 
ewakuacyjnych. W części pomieszczeń, od strony zachodniej, zlokalizowano 
drugi kierunek ewakuacji poprowadzony do drzwi dwuskrzydłowych 
o szerokości 1,55 m z kierunkiem otwierania na zewnątrz. Skrzydło zasadnicze 
posiada szerokość 0,9 m. Drzwi te są w trakcie normalnej pracy placówki 
zamknięte posiadają jednak obok na ścianie oznakowaną kasetkę z kluczami 
do natychmiastowego otwarcia. Trzeci kierunek prowadzi z korytarza naprzeciw 
drzwi głównych do wyjścia w kierunku boiska szkolnego od strony północnej. 
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Wyjście zapewniono poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości użytkowej  
1,36 m skrzydło nieblokowane 0,83 m. 
 
- III kondygnacja (poddasze użytkowe) – pokój nauczycielski, świetlica, kuchnia, 
jadalnia, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pielęgniarski, dwie sale 
lekcyjne, biblioteka wraz z czytelnią, pomieszczenie intendentki, część 
pomieszczeń należąca do dwóch oddziałów przedszkolnych. Z pomieszczeń na 
tej kondygnacji ewakuację poprowadzono w jednym kierunku tj. korytarzami o 
szerokości od 1,8 m do 3 m do centralnej trzybiegowej klatki schodowej. 
Największa długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń na tej kondygnacji 
dla użytkowników kategorii ZL II (przedszkola) wynosi 31 m. Największa 
długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń na tej kondygnacji dla 
użytkowników kategorii ZL III (Szkoły Podstawowej ) wynosi 30 m. 
 

 
Elementy wykończenia wnętrz 

 Stałe elementy wystroju wnętrz wykonano z materiałów co najmniej trudno 
zapalnych. Do aranżacji wnętrz użyto materiałów z aktualnymi atestami 
potwierdzającymi wymagany stopień palności - co najmniej trudno zapalne.  
   

 
1.8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 

1.8.1. Instalacja elektryczna  

Instalacja elektryczna budynku została wykonana zgodnie z warunkami 
technicznymi Polskich Norm:  
- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot wymagania podstawowe, 
- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa, 
- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

Przyłącze elektryczne z rozdzielną zlokalizowano na zewnętrznej północnej 
ścianie budynku. Rozdzielnia główna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
znajduje się na jednej ze ścian korytarza przy wejściu głównym do budynku od 
strony południowej. 

 
1.8.2. Instalacja odgromowa 

Budynek wyposażono w instalację odgromową wykonaną zgodnie 
z warunkami technicznymi normy PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. 
Zasady ogólne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Montaż oraz 
sprawdzenia powykonawcze wykonano zgodnie z zaleceniami PN-EN 62305-3.  

 

1.8.3. Instalacja wentylacyjna 
Budynek wyposażono w wentylację grawitacyjną - przewody kominowe 

wykonane z materiałów niepalnych. 
 



 

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Słotwinie 

  

Strona 15 

1.8.4. Instalacja grzewcza 
Budynek wyposażono w instalację centralnego ogrzewania w systemie 

wodnym, zasilanie zapewniono z własnej kotłowni poprzez jeden kocioł gazowy 
o mocy 55 kW. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowano w części pomieszczeń 
piwnicznych budynku z wejściem tylko zewnątrz (od strony wschodniej). 
Skrzynkę gazową z kurkiem głównym instalacji gazowej zamontowano na 
zewnętrznej wschodniej ścianie budynku. Szczegóły przedstawiono na 
dołączony planach graficznych. 

 

 
 
Miejsce lokalizacji kurka głównego instalacji gazowej  
 
 

1.8.5. Instalacja wodociągowa  
Instalację wodociągową doprowadzono do węzłów sanitarno – 

higienicznych. Zasilanie w wodę zapewniono z gminnej sieci wodociągowej.  
 

1.8.6. Przewody kominowe (spalinowy i wentylacyjne) 
Obiekt wyposażono w przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne). 

Przewody, wykonane jako murowane, wyposażone we wkładki z blachy 
kwasoodpornej i wyprowadzone ponad dach obiektu. 
 
1.9. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe 

Obowiązek stosowania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie wynika 
z przepisów rozporządzeń: 

1. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 
2015 r. poz. 1422 ze zmianami). 
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2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

Obiekt wyposażono w wymienione poniżej urządzenia przeciwpożarowe. 

1.9.1. Oświetlenie ewakuacyjne 
Obiekt wyposażono w instalację oświetlenia ewakuacyjnego spełniającą 

wymagania normy PN-EN 1838. W całości korytarzy wszystkich kondygnacji 

oraz na klatce schodowej zamontowano oświetlenie ewakuacyjne (lampy z 

wbudowanymi elektroinwerterami).  

  Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia 

określonej strefy, dostarczonego niezwłocznie, automatycznie i na 

wystarczający czas, gdy zawiedzie zasilanie oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie ewakuacyjne ma umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku, 

w czasie zaniku napięcia podstawowego, gdyby zaistniała potrzeba ewakuacji. 

Ponadto ma zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na 

obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania podstawowego. Oświetlenie 

spełnia wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełnia następujące 

funkcje: 

a. oświetla znaki drogi ewakuacyjnej, 

b. wytwarza natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż 

dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby możliwy był bezpieczny ruch 

w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca, 

c. zapewnia, aby punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego 

rozmieszczone wzdłuż dróg ewakuacyjnych, mogły być łatwo 

zlokalizowane i użyte, 

d. umożliwia działanie związane ze środkami bezpieczeństwa. 

Oświetlenie ewakuacyjne spełnia między innymi następujące warunki: 

-  w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie 

oświetlenia nie jest mniejsze niż 1 lx, 

-  oświetlenie ewakuacyjne pojawia się w czasie nie dłuższym niż 2 s po 

zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego, 

-  oświetlenie ewakuacyjne działa, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego, 

-  urządzenia są tak zainstalowane, aby ułatwić wykonywanie okresowych 

testów funkcjonalnych, co najmniej raz w tygodniu. 
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1.9.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
 

Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłączniki prądu, odcinający 
dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych. Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu zainstalowany został w rozdzielni elektrycznej znajdującej się 
na jeden ze ścian budynku w korytarzu parteru. Przycisk sterujący 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowany został na ścianie 
bezpośrednio obok rozdzielni głównej. Miejsce usytuowania 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu jak i przycisku sterującego oznakowano 
zgodnie z PN i pokazano na planie graficznym. 

 

 

Miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
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1.10. Wyposażenie w gaśnice 

Pomieszczenia obiektu wyposażono w gaśnice zgodnie z normatywem i na 
zasadach określonych w § 32 i § 33 rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719) tj. 2 kg środka gaśniczego na 100m2 powierzchni chronionej. 
Obiekt wyposażono w gaśnice: 6 szt. 4 kg ABC, 4 szt. 2 kg ABC, 1 szt. 2 kg AF, 
1szt. 2 kg CO2 (razem 36 kg). Gaśnice muszą posiadać aktualne przeglądy 
i konserwacje. Miejsca usytuowania gaśnic przenośnych należy oznakować 
zgodnie z PN. Miejsce rozmieszczenia gaśnic pokazano na planach 
poszczególnych kondygnacji stanowiących załącznik do niniejszej instrukcji. 

 
 
 

1.11. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 

  Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 
r. Nr 124 poz. 1030), wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 
dla budynku o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 i kubaturze brutto do 
5000 m3 wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 
100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejący 

hydrant naziemny DN 80 zlokalizowany na działce sąsiedniej w odległości 10 m 
od budynku szkoły (od strony wschodniej budynku szkoły). 
 
 

 
 
Miejsce lokalizacji hydrantu zewnętrznego 
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1.12. Drogi pożarowe 

Budynek ze względu na kategorię zagrożenia ludzi ZL II wymaga 
doprowadzenia drogi pożarowej. Drogę pożarową dla budynku stanowi 
przebiegająca wzdłuż dłuższego boku budynku droga powiatowa ul. Ks. 
Ferdynanda Sznajdrowicza (od strony południowej). Droga spełnia wymagania 
stawiane drogą pożarowym w zakresie: odległości bliższej krawędzi od ściany 
budynku, parametrów szerokości i nośności drogi. 

 

 

Lokalizacja drogi pożarowej dla budynku 
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2. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA 

PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH 

PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM 

2.1. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

Obiekt wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne opisane w pkt nr 1.9.1. 

niniejszej instrukcji. Przeglądy i konserwacja układów oświetlenia awaryjnego 

powinna się odbywać w zakresie i na zasadach określonych w zgodnie z PN-

EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Ponieważ 

istnieje możliwość uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego w krótkim 

czasie po testowaniu instalacji oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego 

ładowania akumulatorów, testy, które wymagają pełnego przewidzianego dla 

nich czasu trwania, powinny być, o ile to możliwe, podejmowane w okresach 

o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to na bezpieczne ponowne 

naładowanie akumulatora. Inną możliwością jest wykonywanie do czasu 

ponownego naładowania akumulatorów testów krótkotrwałych. 

Zgodne z Normą PN-EN 50172 wyszczególniamy trzy sposoby testowania: 

codzienny, comiesięczny i roczny. Testy należy przeprowadzać w taki sposób, 

aby zminimalizować ryzyko zagrożenia uszkodzenia komponentów systemu, 

np. lamp lub niezadziałania systemu. 

Test comiesięczny może być wykonywany ręcznie lub automatycznie. 

W przypadku stosowania automatycznego urządzenia testującego, wyniki 

krótkotrwałych testów należy rejestrować.  

Kolejne etapy procedury testowej polegają na: 

• włączeniu trybu awaryjnego każdej oprawy i każdego znaku wyjścia 

oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez 

symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do 

upewnienia się, że są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu 

testu należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego oraz sprawdzić 

każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują 

przywrócenie zasilania podstawowego. 

Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urządzeń testujących 

przeprowadza się rejestrując wyniki pełnych znamionowych testów. Należy 

przeprowadzić sprawdzenie comiesięczne oraz dodatkowo: 

• każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować 

w przypadku pełnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami 

producenta, 

• należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą 

lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one 

na przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie 

poprawności działania układu ładowania akumulatorów, 

• w dzienniku zapisać datę testu i jego wynik. 
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2.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłączniki prądu opisany w pkt. nr 
1.9.2. niniejszej instrukcji. Nadzór nad stanem technicznym przeciwpożarowych 
wyłączników prądu winna sprawować osoba posiadająca wymagane 
kwalifikacje w zakresie eksploatacji i napraw instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Próby działania wyłączników należy przeprowadzić nie rzadziej jak raz 
w roku. 

Miejsce usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu należy 
oznakować znakiem: 

 

 
2.3. Gaśnice 

 Zarówno normatyw jak i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego opisano 
w pkt nr 1.10 niniejszej instrukcji. 

 Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany czynnościom 
konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok lub zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Przeglądy stanu technicznego gaśnic przeprowadzane są przez punkty 
serwisowe upoważnione do tego przez producenta i w terminach przez niego 
określonych. Na gaśnicach dopuszczonych według normy PN - 92/M - 51079 
oraz PN-EN3, w polu opisowym etykiety musi być podana data produkcji 
i informacja o terminie przeglądu.  
1. Zakres czynności konserwacyjnych powinien być zgodny z instrukcją 
obsługi ustaloną przez producenta. 

2. Konserwację i naprawę tego sprzętu winni przeprowadzać odpowiednio 
przeszkoleni i upoważnieni konserwatorzy sprzętu gaśniczego. 

3. Na kontrolce gaśnicy powinna się znajdować data następnego przeglądu 
gaśnicy. 

Do zakresu zadań na rzecz utrzymania gaśnic w gotowości zaliczone 
są: 
1. Kontrola wykonywana przez użytkownika lub jego przedstawiciela – 
przegląd. 
Zaleca się wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej, która powinna wykazać, 
czy gaśnica: 
- znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym, 
- nie jest zastawiona i ma czytelną instrukcję obsługi, 
- nie jest w sposób widoczny uszkodzona, 
- ma nieuszkodzone plomby i wskaźniki, 
- ma sprawnie działające ciśnieniomierze, 
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- jest odpowiedniego typu i napełnienia. 
 W zakresie kontroli jest ocena stanu technicznego gaśnicy. Jeżeli gaśnica 
została zakwalifikowana do konserwacji, musi być zastąpiona przez gaśnicę 
tego samego typu, przeznaczonej do tej samej grupy pożarów i o takiej samej 
zdolności gaśniczej. 
 Podczas bieżącej eksploatacji obiektu należy sprawdzać, czy: 
- sprzęt jest umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 
- występuje oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu (oznakowanie powinno 
być zgodne z polską normą PN-EN ISO 7010:2012E), 
- do sprzętu jest zapewniony dostęp o szerokości minimum 1 m, 
- sprzęt jest umieszczony w miejscach nienarażonych na uszkodzenie 
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki, piece), 
- odległość dojścia do sprzętu jest nie większa niż 30 m, 
- w pobliżu urządzeń elektrycznych znajdują się gaśnice przeznaczone do 
gaszenia takich urządzeń, 
- w pobliżu urządzeń elektronicznych znajdują się gaśnice przeznaczone do 
gaszenia takich urządzeń. 
2. Konserwacja – czyli czynności służące utrzymaniu urządzenia w dobrym 
stanie technicznym. Należy między innymi wykonać i sprawdzić: 
- ogólny stan gaśnicy, 
- czytelność, kompletność i prawidłowość napisów, 
- stan węży i zabezpieczeń, 
- terminy przypadających kontroli ciśnieniowych, 
- powłokę malarską (jeśli gaśnica jest znacznie skorodowana, musi zostać 
wyeliminowana, nieszczelne zbiorniki należy zlikwidować), 
- czy elementy z tworzywa sztucznego nie są uszkodzone, 
- ciężar lub objętość środka gaśniczego w gaśnicach, 
- sprawdzić czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, 
- sprawdzić pod względem korozji i uszkodzenia nabój ciśnieniowy (zważyć 
i porównać z masą na etykiecie, stwierdzona nieszczelność naboju powoduje 
konieczność jego wymiany na taki sam, od tego samego producenta), 
- dokonać odpowiedniego opisania gaśnicy, 
- sprawdzić uchwyt gaśnicy – czy nie jest uszkodzony i dobrze utwierdzony.  
 Usterki stwierdzone podczas konserwacji należy usunąć, a uszkodzone 
elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji CNBOP. 
3. Naprawa – wykonywana wtedy, gdy zasadnicze elementy gaśnicy, takie jak 
prądownica, głowica, zawory, uległy zniszczeniu. 

Niedopuszczalne są naprawy zbiorników, a także zaworów bezpieczeństwa. 
W naprawie muszą być stosowane takie same części, środki gaśnicze i cechy 
techniczne, na jakie wyrób otrzymał certyfikat CNBOP. 
4. Eliminowanie (wycofywanie) gaśnic nienadających się do konserwacji. 

Konserwacji pewnych gaśnic i agregatów gaśniczych – ze względu na 
przestarzałą konstrukcję, skomplikowany sposób użycia, przeterminowane 
i nieprodukowane środki gaśnicze, brak oryginalnych części zamiennych itp. – 
nie powinno się wykonywać. 

 Informacje dotyczące konserwacji, powinny być umieszczone na etykiecie, 
która nie może zakrywać żadnych napisów producenta i musi być 
rozpoznawalna. Na etykiecie powinny być podane następujące informacje: 
- rodzaj konserwacji (przegląd, konserwacja, remont), 
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- nazwa i adres jednostki konserwującej, 
- znak bezspornie identyfikujący osobę wykonująca usługę, 
- data (rok, miesiąc) wykonania konserwacji, 
- termin wykonania następnego przeglądu. 

Zbiorniki gaśnic proszkowych i wodno – pianowych o pojemności powyżej 
6 dm3 są objęte pełnym dozorem technicznym i podlegają badaniom 
okresowym. Zbiorniki te po 5 latach eksploatacji należy wycofać z ruchu 
i przedstawić do badania w uznanym przez organ dozoru technicznego 
zakładzie naprawczym. Po badaniu (z wynikiem pomyślnym), zbiornik jest 
odpowiednio oznakowany z podaniem daty następnej rewizji. Zbiorniki gaśnic 
przewoźnych (agregatów gaśniczych) i gaśnic śniegowych w świetle przepisów 
dozoru technicznego są traktowane jak butle do dwutlenku węgla, są pod 
pełnym dozorem technicznym, podlegają badaniom okresowym, posiadają 
trwałe oznaczenia zgodne z przepisami dozoru technicznego.  

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  
Przy rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego należy stosować 

następujące zasady: 

• sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych 
i widocznych przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach 
i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,  

• oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z polskimi 
normami, 

• do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m, 

• sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie 
mechaniczne, oraz działanie źródeł ciepła (piece grzejniki), 

• odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. 

• w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej 
kondygnacji, o ile pozwolą na to warunki.   
Przy rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego należy stosować 

powyższe zasady, a oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być 
zgodne z polskimi normami. 

 Przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego 

1. Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów 
w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku. 

2. Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, 
opierająca się przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) 
proces palenia, będącym reakcją chemiczną. 

3. Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów 
stałych, cieczy i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem – 
stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia 
materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych 
środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany, mogą ulec zniszczeniu. 

 Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego 
w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych 
w przepisach szczególnych; 
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- na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej 
stałym urządzeniem gaśniczym:  
a. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZLII, ZL III lub ZL V, 
b. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 

500MJ/m2, 
c. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 

- na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej powyżej, 
z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 
 

Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące 
zasady: 

• do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania 
żarowego np. drewna, papieru, itp.) stosuje się głównie gaśnice wodne - 
pianowe bądź proszkowe, 

• do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących 
się np. benzyna, alkohole, oleje, tłuszcze, lakiery, parafina) stosuje się 
zamiennie gaśnice wodne - pianowe, na dwutlenek węgla bądź gaśnice 
proszkowe, 

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

• do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach 
kuchennych) stosuje się gaśnice na bazie wodnego roztworu substancji 
reagujących z olejem z wytworzeniem niepalnej warstwy oddzielającej 

 
2.4. Instalacje użytkowe 

 Instalacje i urządzenia techniczne (ogrzewcze, wentylacyjne, energetyczne, 
itp.) w obiekcie powinny pod względem bezpieczeństwa pożarowego 
odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz 
innych przepisach.  
 
2.5. Instalacja elektryczna 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne ze względu na bezpieczeństwo 
pożarowe powinny być objęte następującymi badaniami i pomiarami: 

• pomiar napięć i obciążeń, 

• w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

• rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji. 
Badania i pomiary instalacji należy przeprowadzać po jej wykonaniu 

oraz w trakcie eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na 5 lat.  
Badania i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. Z przeprowadzonych badań i pomiarów powinna być sporządzona 
odpowiednia dokumentacja w postaci protokołu. 
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2.6. Instalacja gazowa 

Budynek wyposażono w instalację gazową (gaz ziemny GZ 50) wykonaną 

zgodnie z warunkami technicznymi. Kurek główny instalacji gazowej 

zamontowano w skrzynce gazowej na zewnętrznej wschodniej ścianie budynku. 

 

2.7. Instalacja odgromowa 

 Instalacja odgromowa powinna być w czasie eksploatacji poddawana 
następującym badaniom technicznym: 
a) Badania niepełne - należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata lub 
w każdym przypadku, gdy zachodzi możliwość uszkodzenia instalacji. Badania 
te polegają na sprawdzeniu bez użycia przyrządów pomiarowych czy 
urządzenie piorunochronne odpowiada wymaganiom, które można ocenić 
gołym okiem. 
b) Badania pełne - należy prowadzić nie rzadziej niż raz na 5 lat oraz 
każdorazowo po wyładowaniu atmosferycznym w instalację lub remoncie 
kapitalnym instalacji. Badanie to polega na sprawdzeniu i ocenie urządzenia 
piorunochronnego pod względem wymagań technicznych i obejmują 
następujący zakres: oględziny, pomiar rezystancji uziemienia, sprawdzenie 
stanów uziomów. Badania pełne powinny wykonywać osoby posiadające 
stosowne uprawnienia. Badania te należy również wykonywać każdorazowo po 
remoncie, rozbudowie lub wymianie instalacji. 
c) Z prowadzonych badań należy prowadzić dokumentację w postaci 
protokołu.  

 
2.8. Przewody kominowe ( spalinowe i wentylacyjne). 

W odniesieniu do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 
czynności te powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające 
kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez izbę rzemieślniczą. Przegląd należy 
przeprowadzać raz w roku. Dodatkowo, w okresach użytkowania należy 
wykonać okresowe czyszczenie przewodów spalinowych, odpowiednio co 
6 miesięcy dot. przewodów spalinowych,  
 
2.9. Badania budynku 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (J. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze 
zmianami) Prawo Budowlane w okresie użytkowania obiekty budowlane 
powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę następującym 
zabiegom: 

• okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego sprawności: 

• elementów budynku, 

• budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu, 

• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. 
W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego całego obiektu 

lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
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bezpieczeństwa mienia, środowiska – właściwy organ może nakazać 
przeprowadzenie kontroli w każdym terminie. Może również zażądać 
przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego całego obiektu lub jego części. 
Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Na właściciela lub zarządcę nałożony został także obowiązek prowadzenia 
dla każdego budynku książki obiektu budowlanego. Służy ona do zapisów 
dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów 
i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.  

 
 

Tabela przeprowadzania przeglądów i kontroli urządzeń 
przeciwpożarowych i instalacji. 

Lp. 
Nazwa urządzenia 

/instalacji 
Typ badań 

Czasookres 

badań 

Wymagania 

dla serwisantów 

1. 
Instalacja oświetlenia 

ewakuacyjnego 

Test miesięczny – inspekcja 

wzrokowa– zakres zgodny z 

PN-EN 50172 pkt. 7.2.2 

1 raz w roku Uprawniony elektryk 

2. Instalacja gazowa Próba szczelności   1 raz w roku Serwis autoryzowany 

3. Instalacja odgromowa 
Badanie instalacji 

odgromowej 

1 raz na  

5 lat 
Uprawniony elektryk 

4. Instalacja elektryczna 

Pomiar rezystancji izolacji 

sprawdzenie skuteczności 

działania środków ochrony 

przeciwporażeniowej  

1 raz na  

5 lat 
Uprawniony elektryk 

5. Przewody kominowe 

Kontrola stanu technicznego 

i czyszczenie przewodów 

kominowych (spalinowych, 

wentylacyjny) 

1 raz w roku 

przegląd, 

czyszczenie co 

6 miesięcy   

Mistrz Kominiarski 

6. 
Przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu 
Przegląd i konserwacja 1 raz w roku Uprawniony elektryk 
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3. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO 

ZAGROŻENIA 

3.1. Alarmowanie 

1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze lub innym 
zagrożeniu, obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki 
natychmiast:  

• zaalarmować osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, miejsca 
zagrożonego, 

• powiadomić przełożonych, pracowników ochrony, 

• powiadomić Państwową Straż Pożarną - tel. 998, 112. 

2. Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej należy przeprowadzić przy 
użyciu najbliższego telefonu. 

3. Należy zachować spokój nie dopuszczając do powstania paniki wśród 
pracowników. 

4. Po uzyskaniu połączenia z Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży 
Pożarnej w Żywcu lub w WCPR należy wyraźnie podać: 

• rodzaj zdarzenia (co się zdarzyło np. pożar, wybuch, inne), 

• adres i lokalizację miejsca zdarzenia (trybuna, pomieszczenie, itp.), 

• czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, 

• numer telefonu, z którego się alarmuje oraz swoje imię i nazwisko. 

Słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia 
zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora straży pożarnej.  

5. W razie potrzeby (wypadek, awaria, itp.) alarmować: 

• Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, lub 112, 

• Policję - tel. 997, lub 112,  

• Pogotowie Energetyczne - tel. 991, lub 112, 

• Pogotowie Gazowe - tel. 992, lub 112. 

3.2. Zasady postępowania przy likwidacji pożaru 

1. Wszyscy pracownicy powinni posiadać dokładne i aktualne informacje na 
temat: 

• rozkładu  pomieszczeń i dróg  komunikacyjnych oraz kierunków ewakuacji 
i wyjść ewakuacyjnych, 

• miejsc przebywania osób, 

• rozmieszczenia i zasad obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych, 

• sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej. 
2. Równocześnie z prowadzonym alarmowaniem należy przystąpić do akcji 
gaśniczej za pomocą hydrantów wewnętrznych i gaśnic. 

3. Do  czasu  przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej akcją 
ratowniczo-gaśniczą kieruje zarządzający obiektem lub imienne wyznaczona 
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przez niego osoba funkcyjna. 

4. Po  przybyciu pierwszej jednostki Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo  
akcją ratowniczo-gaśniczą przejmuje jej dowódca, któremu należy przekazać 
wszystkie informacje o zaistniałym zdarzeniu, a następnie podporządkować się 
jego poleceniom. 

5. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna  
pamiętać o następujących zasadach: 

• w pierwszej kolejności należy ratować zagrożone osoby, 

• należy przeciwdziałać panice wśród ludzi przebywających w obiekcie, 
wzywając do zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji, 

• wyłączyć prąd elektryczny w pomieszczeniach objętych pożarem, 

• w miarę możliwości usunąć materiały palne z zasięgu ognia, 
w szczególności stwarzające zagrożenie wybuchowe lub sprzyjające 
gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożaru, 

• nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, 
w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja 
rozprzestrzenianiu się ognia; w szczególności dotyczy to drzwi 
przeciwpożarowych, gdyż stanowią one bariery przed przemieszczaniem się 
ognia i dymu, 

• wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjąć pozycję pochyloną 
(jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczyć drogi oddechowe prostymi 
środkami, stosując np. wilgotną chustkę, gazę, itp., 

• należy pamiętać, że działania ewakuacyjne mają pierwszeństwo przed 
działaniami gaśniczymi, 

• szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwi 
ugaszenie pożaru w zarodku. 

3.3. Zasady postępowania pracowników dozoru obiektu  

Dozór obiektu oraz służby techniczne w każdym przypadku po otrzymaniu 
informacji o zagrożeniu zobowiązane i są do podjęcia następujących działań: 

1. Natychmiast zaalarmować Państwową Straży Pożarną w Żywcu tel. 998 
lub 112, podając następujące informacje: 

− gdzie powstało zdarzenie - dokładny adres, nazwę obiektu, piętro, 
pomieszczenie, 

− co się pali lub jakie jest inne zagrożenie, 

− czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy są osoby ranne lub 
poszkodowane, 

− numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko. 

Nie należy odkładać słuchawki telefonu przed uzyskaniem potwierdzenia 
przyjęcia meldunku od dyspozytora straży pożarnej. 

 Bezpośrednio po zaalarmowaniu Straży Pożarnej osoby z dozoru obiektu 
powinny oczekiwać przed obiektem na przybycie jednostek straży pożarnej, 
w celu przekazania szczegółowych informacji o zaistniałym zdarzeniu, 
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lokalizacji wyłączników i możliwości wyłączenia prądu, sposobu sterowania 
urządzeniami, itp. 

2. Przekazać informację o zdarzeniu kierownictwu. 

3. W razie potrzeby udostępnić klucze od pomieszczeń wskazanych przez 
służby ratownicze. 

4. Wykonywać wszystkie polecenia dowódcy jednostek straży pożarnej. 

5. W przypadku uzyskania potwierdzonej informacji, że miał miejsce alarm 
fałszywy, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej w Żywcu - tel. 998 lub 112. 
 
3.4. Zasady współdziałania z kierującym akcją ratowniczą 

Właściciel/Zarządca obiektu lub osoba dotychczas kierująca akcją 
ratowniczo- gaśniczą, przekazując kierowanie akcją dowódcy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP, jest zobowiązana: 

1. Rzetelnie informować dowódcę o miejscu powstania pożaru, wybuchu oraz 
o miejscach szczególnie niebezpiecznych. 

2. Współpracować w czasie akcji, jako doradca, udzielając wszelkich 
niezbędnych informacji o urządzeniach i instalacjach oraz dotychczasowych 
podjętych działaniach i elementach zabezpieczeń istniejących w obiekcie 

3. Udzielać niezbędnej pomocy materiałowo-technicznej na żądanie dowódcy 
akcji. 

4. Organizować akcje dozorowania pogorzeliska.  
 

3.5. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru (innego 
zagrożenia) dla osób korzystających z obiektu 

W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji, osoba 
korzystająca z obiektu powinna: 
1. Zachować spokój i nie wywoływać paniki. 
2. Podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą lub 
personelu/ochronie obiektu. 
3. Opuścić budynek wskazanymi drogami ewakuacyjnymi oraz wyjściami 
ewakuacyjnymi – wskazanymi przez personel lub zgodnie z oznakowanymi 
szlakami komunikacyjnymi. 
4. Ewentualnie udzielić pomocy innym potrzebującym osobom. 
 

3.6. Przyczyny pożarów i drogi ich rozprzestrzeniania się 

 Głównymi przyczynami powstawania pożarów w obiekcie mogą być: 
1. Niezachowanie elementarnych zasad ostrożności w postępowaniu z ogniem 
otwartym i innymi źródłami ciepła np.: 

• rzucanie niedopałków papierosów, 

• prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo bez odpowiedniego 
zabezpieczenia, 

• prowadzenie prac spawalniczych, lutowniczych,  
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• pozostawianie bez nadzoru odbiorników energii elektrycznej nie 
przystosowanych do ciągłej eksploatacji, bądź ich ustawianie w pobliżu 
materiałów palnych lub na palnym podłożu. 
2. Wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych: 

• nieprawidłowe łączenie przewodów np. skręcanie miejsc złączeń, 

• obluzowanie gniazd wtykowych powodujące ich nadmierne nagrzewanie 
i w konsekwencji zapalenie się izolacji lub podłoża palnego, 

• przeciążenia, a następnie zwarcia instalacji elektrycznej, 

• zabezpieczanie urządzeń małych mocy bezpiecznikami dużych mocy. 
Inne: 

• wyładowania atmosferyczne, 

• podpalenia. 
Zagrożenie pożarowe stanowią palne wyposażenie pomieszczeń, materiały 

dekoracyjne, materiały reklamowe.   

Pożar rozwija się najszybciej w kierunku, w którym najintensywniej przenosi 
się ciepło. Podczas pożaru wydziela się dym, którego  skład chemiczny jest 
uzależniony od własności palących się ciał, warunków i czasu trwania pożaru. 
Kierunek rozprzestrzeniania się dymu to najbardziej prawdopodobny kierunek 
rozprzestrzeniania się ognia. 

 
3.7. Zasady zapobiegania możliwości powstania  pożaru 

3.7.1. Zasady bezpiecznego użytkowania obiektu 
Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719). W obiektach 
oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie 
następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub 
ewakuacji: 
1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników 
mogących zainicjować zapalenie materiałów w obiekcie: 
2) przechowywanie w obiekcie materiałów niebezpiecznych pożarowo (ciecze 
łatwo zapalne, gazy palne itp.) 
3) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez 
producenta, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie 
i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się 
to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 
4) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach 
nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu 
i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; 
5) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów, 
w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub 
placu składowego z materiałami palnymi; 
6) rozpalanie ognia, lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu 
umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów; 
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7) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy 
działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi 
i chrustu; 
8) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych 
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych 
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 
9)przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju  
i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 
a)urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się 
do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C); 
b)linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 
przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych 
rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd 
wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 
10) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 
materiałów trudnozapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w 
odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 
11)instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, 
takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na 
podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed 
zapaleniem; 
12)składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących 
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób 
zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości 
określonych w przepisach techniczno-budowlanych; 
13)składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych nie 
przeznaczonych do tego celu; 
14)zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 
natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 
powodującego konieczność ewakuacji; 
15)blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 
16)lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, wykonanych z materiałów łatwo 
zapalnych na drogach ewakuacyjnych 
17)uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 
a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 
b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, 
c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi 
instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa 
pożarowego obiektu, 
e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 
f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównego 
zaworu,  
 
3.7.2. Zapobieganie możliwości powstania pożaru 

W celu zapobieżenia możliwości powstania pożaru zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek czynności stwarzających zagrożenie pożarowe: 
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• palenia tytoniu, posługiwania się otwartym ogniem, używania piecyków, 
kuchenek, urządzeń elektrycznych itp. w miejscach do tego celu 
nieprzeznaczonych, 

 • tarasowania i blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, 
tablic rozdzielczych oraz dróg i przejść ewakuacyjnych, tak wewnątrz jak 
i na zewnątrz, 

• wykonywania prac pożarowo - niebezpiecznych (np. spawania, lutowania) 
bez specjalnego zezwolenia oraz prac z otwartym ogniem bez 
odpowiedniego zabezpieczenia, 

• używania sprzętu ppoż. niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.7.3. Obowiązki wszystkich pracowników obiektu  
 Wszyscy pracownicy obiektu, bez względu na zajmowane stanowisko 
i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są: 
1. Znać przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej zawarte w instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego lub ustalone odrębnie dla konkretnych stanowisk 
pracy. 
2. Brać udział w instruktażach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 
poddawać się określonym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie. 
3. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami 
bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie 
zarządzeń i wskazówek przełożonych. 
4. Dbać o należyty stan techniczny powierzonych im urządzeń i sprzętu oraz 
przestrzegać zasad bezpiecznej ich eksploatacji. 
5. Dbać o ład i porządek w miejscu pracy. 
6. Niezwłocznie powiadomić przełożonych o zauważonych w miejscu pracy 
zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego. 
7. Znać zasady alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym 
sprzętem przeciwpożarowym. 
8. Przejść przeszkolenie wstępne w celu zapoznania się z obowiązującymi 
przepisami i instrukcjami w zakresie ochrony ppoż. oraz brać udział 
w szkoleniach z zakresu ppoż. 
9. Dokonać przeglądu i zabezpieczenia stanowiska pracy i pomieszczenia po  
zakończeniu pracy. 
10.  Zawiadamiać wszelkimi dostępnymi środkami Straż Pożarną, 
użytkowników budynku, przełożonych i współpracowników o zauważonym 
pożarze. 
11.  Brać czynny udział w akcji ratowniczo - gaśniczej w przypadku powstania 
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i podporządkować się kierującemu 
akcją ratowniczą. 
 
3.7.4. Zasady postępowania popożarowego 
 Do obowiązków właściciela/kierownika jednostki organizacyjnej, w której 
wybuchł pożar, należy m.in. zabezpieczenie miejsca pożaru, przez co należy 
rozumieć: 

• zabezpieczenie miejsca pożaru przed dostępem osób postronnych oraz 
zabezpieczenie mienia i dokumentów ewakuowanych z miejsca pożaru,  

• zabezpieczenie miejsca pożaru na potrzeby organów ścigania, w ramach 
czego należy w miarę możliwości zabezpieczyć wszelkie ślady i dowody 
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wskazujące na przyczynę pożaru lub na zaistnienie innego zdarzenia, które 
mogło być powiązane skutkowo z pożarem; zabezpieczenie takie powinno 
polegać przede wszystkim na zaniechaniu jakichkolwiek działań w zakresie 
porządkowania pogorzeliska, do czasu uzyskania wyraźnego zezwolenia 
dowódcy akcji ratowniczo - gaśniczej lub przedstawiciela organów ścigania. 
Obowiązek zabezpieczenia śladów i dowodów w miejscu pożaru 
ujawnionych podczas porządkowania pogorzeliska, obowiązuje również po 
zakończeniu czynności na miejscu pożaru przez organy ścigania. Fakt 
ujawnienia śladów i dowodów należy bezzwłocznie zgłosić organowi 
ścigania, który prowadził czynności na miejscu pożaru. 
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4. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM 

POŻAROWYM 

4.1. Postanowienia wstępne 

Prace niebezpieczne pożarowo, zwane dalej „pracami”, są to prace 
remontowo-budowlane, związane z używaniem otwartego ognia np. spawanie, 
zgrzewanie, lutowanie, cięcie przy użyciu palników lub pił tarczowych, 
podgrzewanie, prowadzone wewnątrz obiektu lub na terenie przyległym do 
niego. O bezpieczeństwie prac decyduje fachowe przygotowanie prowadzących 
je firm, używanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi, stosowanie 
ustalonych sposobów zabezpieczenia. 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 
mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub 
wybuchu, właściciel/zarządca budynku: 
1. Ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane. 
2. Ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do 
powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu. 
3. Wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca 
pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. 
4. Zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, 
posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
5. Zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi 
występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi 
na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 

Pracownicy firm zewnętrznych prowadzących lub nadzorujących prace 
zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji. 

4.2. Organizacja prac niebezpiecznych pożarowo 

Odpowiedzialność za bezpieczne pod względem pożarowym prowadzenie 
prac ponosi wykonawca tych prac, który przed rozpoczęciem pracy powinien 
zapoznać się z ustaleniami zawartymi w niniejszych zasadach zabezpieczenia 
prac niebezpiecznych pożarowo. Zapis o odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
pożarowe powinien znaleźć odzwierciedlenie w umowie na wykonanie prac lub 
na oddzielnym oświadczeniu. 

Po zakończeniu prac wyznaczona osoba (wykonawca prac) zobowiązana 
jest do dokonania kontroli miejsca prowadzenia prac, w celu wyeliminowania 
jakichkolwiek zaniedbań, mogących stać się przyczyną pożaru. 
Z przeprowadzonej kontroli spisuje odpowiedni protokół. 

4.3. Wskazania przeciwpożarowe w zakresie przygotowania budynku 
i pomieszczeń do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy: 
1. Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 
wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy 
konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne. 
2. Prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym 
w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem albo 
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w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane 
z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie 
par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac 
nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości. 
3. Posiadać w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację 
wszelkich źródeł pożaru. 
4. Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były 
wykonywane oraz rejony przyległe. 
5. Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie 
i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

Przy prowadzeniu prac w budynkach posiadających palne elementy wystroju 
wnętrz należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• czy w przewidywanym miejscu prowadzenia prac występują palne elementy 
wystroju wnętrz, izolacje, wykładziny, elementy budowlane, mogące ulec 
zapaleniu od rozprysków spawalniczych, 

• czy konstrukcje metalowe, przewody bądź inne elementy podlegające 
działaniu otwartego ognia nie stykają się bezpośrednio z palnymi 
elementami budynku (pomieszczenia) oraz czy wskutek przewodnictwa 
cieplnego nie nastąpi zapalenie elementów budowlanych lub materiałów 
w sąsiednim pomieszczeniu, 

• sposób zabezpieczenia palnych elementów budynku (pomieszczeń) przed 
działaniem ognia (źródeł ciepła), 

• sposób zabezpieczenia spawanych konstrukcji, przewodów, elementów 
przed nadmiernym nagrzaniem w celu zapobieżenia zapalenia elementów 
budowlanych wskutek przewodnictwa cieplnego. 

W miejscu dokonywania prac spawalniczych należy przygotować: 

• pojemnik metalowy wypełniony wodą na odpadki drutu spawalniczego 
i elektrod, 

• materiały izolacyjne i osłaniające, niezbędne do zabezpieczenia toku prac 
spawalniczych (koce gaśnicze, blachy stalowe), 

• podręczny sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł ognia. 

Wzór protokołu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo 
określa załącznik Nr 1 do instrukcji. 

Wzór zezwolenia na rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo 
i kontroli prac niebezpiecznych pożarowo określa załącznik Nr 2 do 
instrukcji. 
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5. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE 

SPOSOBY ICH SPRAWDZENIA 

Konieczność przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w następujących 
okolicznościach: 

• gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy zdarza się w części 
przeznaczonej na pobyt ludzi, 

• gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta możliwości 
opanowania w zarodku lub skutki zdarzenia są trudne do przewidzenia 
przez znajdujących się w miejscu wypadku pracowników, 

• gdy okoliczności pożaru, jego nasilanie się, gwałtowność rozszerzania się 
i zadymienie, stworzyły zagrożenie życia i zdrowia ludzi lub zmieniająca się 
sytuacja wskazuje na takie niebezpieczeństwo. 

W sytuacji wymagającej przeprowadzenia ewakuacji należy: 

• ogłosić umówionym sygnałem alarm , 

• przeprowadzić ewakuację ludzi, 

• przeprowadzić ewakuację sprzętu i dokumentacji zgodnie z wewnętrzną 
instrukcją, 

• zabezpieczyć drogi ewakuacyjne przed dostępem dymów i gazów 
pożarowych, poprzez oddzielenie dojścia ewakuacyjnego od wyjścia 
(zamknięcie drzwi), 

• w czasie prowadzenia ewakuacji należy dokładnie sprawdzić wszystkie 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały i czasowy ludzi, 

• po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić ilość wyewakuowanych, o czym 
należy poinformować dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej. 
Za określenie zakresu ewakuacji (całkowita, częściowa) oraz jej 

przeprowadzenie odpowiedzialny jest właściciel/zarządca lub użytkownik 
obiektu, a podczas jego nieobecności zastępca lub wyznaczony pracownik. 

Ewakuację prowadzić drogami komunikacji ogólnej oznakowanymi zgodnie 
z polską normą. 
 Pierwszym obowiązkiem kierującego działaniami ratowniczo - gaśniczymi 
jest zorganizowanie natychmiastowej pomocy ludziom, których życiu zagraża 
niebezpieczeństwo. 
Organizacja ewakuacji i sposoby jej przeprowadzania, z określeniem 
miejsc zbiórki do ewakuacji.  

W większości przypadków pożary w obiektach użyteczności publicznej 
powodują konieczność nagłej ewakuacji ludzi. Konieczność ta wynika 
z bezpośredniego zagrożenia temperaturą powstałą w wyniku pożaru, a także 
ze względu na rozprzestrzenianie się toksycznych dymów i gazów pożarowych, 
które powodują realne zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Ewakuacja musi 
zostać podjęta natychmiast po zauważeniu pożaru, ponieważ każde opóźnienie 
może spowodować zagrożenie życia ludzi. Ewakuacja - to szybkie i bezpieczne 
opuszczenie zagrożonej strefy przez osoby w niej przebywające, 
wyznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi do strefy bezpiecznej. Ruch 
ludzi wywołany stanem niebezpieczeństwa różni się bardzo od ruchu 
normalnego. Niezwykłe okoliczności, jak np. pożar, dają silny bodziec do 
natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznego miejsca. W ruchu tym ważną 
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rolę odgrywa czynnik psychologiczny, który kształtuje proces tego ruchu. 
Charakterystycznymi właściwościami ruchu przymusowego są jego 
krótkotrwałość, dążenie wszystkich uczestników znajdujących się w strumieniu 
do szybkiego opuszczenia zagrożonego miejsca. Ewakuowani pragną 
natychmiast opuścić  zagrożone miejsce. Ludzie znajdujący się w strumieniu 
tłoczą się, popychają, co jest bardzo niebezpieczne, gdyż stłoczona masa ludzi 
znajdująca się na niewielkiej przestrzeni ma znaczną bezwładność - przy 
napotykaniu przeszkody na drodze ruchu, ludzie znajdujący się w środkowej 
części strumienia wywierają silny napór na jego przednią część, która w wyniku 
zwężenia szerokości drogi, powoduje zmniejszenie prędkości przedniej części 
strumienia. Silny napór ludzi może przekroczyć granicę fizycznej wytrzymałości 
niektórych ludzi i spowodować ich śmierć. Szczególnie niebezpieczna jest 
panika. Panika może powstać bez względu na zagrożenia życia ludzkiego. 
Można ją opanować stosując różne środki przeciwdziałania jak:  

• perswazja, 

• informowanie spokojnym tonem o zaistniałej sytuacji,  

• zdecydowane działania ratowniczo-gaśnicze,  

• odpowiednie przeszkolenie.  
Istotą bezpiecznej ewakuacji jest rozpoczęcie jej w odpowiednim momencie  

i najlepiej w sposób zorganizowany. Ewakuację należy rozpocząć w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie. Przystępując 
do ewakuacji kieruje się następującymi zasadami dotyczących ewakuacji:  

• Ewakuację zarządza się zawsze, gdy istnieje choćby najmniejsze ryzyko 
zagrożenia życia lub zdrowia przebywających w budynku osób,  

• Ewakuację prowadzą wyznaczeni pracownicy w sposób sprawny, 
z zachowaniem całkowitej ciszy i spokoju nie dopuszczając do powstania 
paniki. Osoby ogarnięte paniką zachowują się nieracjonalnie, tworząc "tłum" 
podatny na wszelkie sugestie, zdarza się też, że nie reagują na polecenia 
osób kierujących ewakuacją, tratują słabszych, napierają na wyjścia 
ewakuacyjne, czy ignorują oznakowania prowadzące do wyjścia 
ewakuacyjnego, 

• Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby 
o ograniczonej zdolności poruszania się, osoby z bezpośrednio 
zagrożonych stref, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się 
zagrożenia,  

• Nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do 
kierunku ewakuacji, 

• Produkty spalania są trujące, należy jak najszybciej opuścić zadymioną 
przestrzeń, 

• W sytuacji zagrożenia wysoką temperaturą, dymem, substancją toksyczną, 
prawdopodobieństwem działań terrorystycznych, osoby w tymczasowych 
pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I poziomie trybun muszą 
natychmiast opuścić kondygnację wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.  

• Ewakuację ogłaszać wszystkimi dostępnymi w danej chwili środkami 
technicznymi i głosem. 

•  Osoby znajdujące się najbliżej miejsca powstania zagrożenia należy 
alarmować głosem pamiętając, aby czynić to spokojnie i w sposób nie 
wywołujący paniki.  
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 Praktyczne sposoby sprawdzenia warunków ewakuacji 
 Budynek jest przeznaczony dla więcej niż 50 osób na pobyt stały, zatem 
istnieje potrzeba przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz 
warunków ewakuacji. Zgodnie z § 17 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia MSWiA 
z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. nr 109 poz. 719), właściciel lub zarządca obiektu 
przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, 
niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co 
najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz 
warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których 
cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, 
w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, 
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy 
dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych 
użytkowników.  

W przepadku obiektu zawierającego strefę pożarowa zakwalifikowaną 
do kategorii ZL II zakres i obszar budynku objęty praktycznym 
sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony 
z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej.  

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo 
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie 
przeprowadzania próbnej ewakuacji nie później niż na tydzień przed jej 
przeprowadzeniem.  
 W razie konieczności ewakuacji ludzi z budynku, miejsce zbiórki do 
ewakuacji wyznaczono na boisku szkolnym od strony północnej budynku. 
Miejsce zaznaczono na planie graficznym obiektu 
 

 
 
Wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji 
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6. SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM 

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI 

PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI 

6.1. Obowiązki zarządcy obiektu 

Zarządca/Właściciel obiektu ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan 
zabezpieczenia przeciwpożarowego użytkowanego budynku.  

Do obowiązków zarządcy należy w szczególności: 
1. Przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek 
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 
2. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych. 
3. Wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy oraz normatywną ilość gaśnic. 
4. Zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu pożarniczego i gaśnic, zgodnie 
z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich 
funkcjonowanie. 
5. Zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo 
i możliwość ewakuacji. 
6. Zlecanie wewnętrznych kontroli stanu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych na terenie budynku. 
7. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych. 
8. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego 
miejscowego  zagrożenia. 
9. Zaznajomienie pracowników z obowiązującymi przepisami 
przeciwpożarowymi. 
10. Zaznajomienie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 

 Osoba prowadząca sprawy ochrony przeciwpożarowej odpowiada za: 

1. Prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej zagadnień związanych 
z ochroną przeciwpożarową. 

2. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

3. Opracowywanie, opiniowanie i weryfikowanie dokumentów mających wpływ 
na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. 

4. Przestrzeganie okresowych kontroli instalacji i urządzeń z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. 

5. Przestrzeganie czasookresów przeglądów gaśnic. 

6. Nadzorowanie prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. 

7. Egzekwowanie przestrzegania norm i przepisów przeciwpożarowych przez 
pracowników. 

6.2. Szkolenie przeciwpożarowe 

1. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich 
zatrudnionych pracowników. Szkolenie należy przeprowadzać każdorazowo 
przy zatrudnieniu pracownika, jako szkolenie podstawowe oraz podczas 
szkoleń okresowych. 
2. Szkolenie przeciwpożarowe prowadzi się jako wstępne przeszkolenie 
pracowników nowoprzyjmowanych do pracy (szkolenie podstawowe). 
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3. Wstępne przeszkolenie pracowników nowoprzyjmowanych polega na 
zapoznaniu ich z występującym w miejscu pracy zagrożeniem pożarowym oraz 
z obowiązującymi w jednostce organizacyjnej przepisami z zakresu 
zapobiegania pożarom i zasadami postępowania na wypadek powstania 
pożaru, a także zaznajomienie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 
4. Szkolenie podstawowe w wymiarze minimum 4 godz. lekcyjnych obejmuje 
następującą tematykę: 

• zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie oraz przyczyny jakie mogą się 
złożyć na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru w obiekcie tego typu, 

• zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 

• zadania i obowiązki pracowników  w wypadku powstania pożaru, 

• rodzaje pożarów, środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia 
przeciwpożarowe oraz sposób ich użycia w wypadku pożaru, 

• szkolenie podstawowe pracowników należy powtarzać w okresach 5 letnich 
w celu przypomnienia zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego zawartych 
w obecnie obowiązujących przepisach. 
Przeszkolenia pracowników może dokonać osoba posiadająca kwalifikacje 

wymagane na podstawie art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o ochronie przeciwpożarowej.  

Wzór zaświadczenia ze szkolenia określa załącznik Nr 4. 
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7. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI 

Procedury ewakuacyjne 
Procedury ewakuacyjne mają na celu zapewnienie sprawnego 

przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób przebywających 
na terenie budynku. Określają one tryb postępowania oraz uprawnienia 
i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działania począwszy od 
stwierdzenia (możliwości wystąpienia) symptomów wskazujących na 
konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją. 

 Podstawy uruchomienia procedury – zarządzenia ewakuacji: 
1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami). 
2. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 
wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego). 
3. Zagrożenie katastrofą budowlaną.  

Sposób ogłoszenia alarmu: 
1.  Alarmowanie o zagrożeniach w obiekcie odbywa się przez komunikat 
głosowy „UWAGA! PROSZĘ O SZYBKIE OPUSZCZENIE BUDYNKU 
NAJBLIŻSZYM WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM”. (PALI SIĘ – POŻAR). 
2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie 
powtarzamy /słowny komunikat/ – UWAGA! PROSZĘ OPUŚCIĆ BUDYNEK. 
Osoba, która zauważyła pożar lub inną sytuację kryzysową, powiadamia osoby 
odpowiedzialne za zabezpieczenie  
3. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany, kierując się 
ustaleniami procedury i zaistniałą sytuacją.  
4. Należy zapewnić słyszalność komunikatu o ewakuacji przez wszystkie 
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. 
5. Wszystkie osoby powinny podporządkować się kierującemu akcją 
ratowniczo– gaśniczą oraz innym osobom wyznaczonym do tego celu. 

Procedury: 
Procedura nr 1 – Zarządca / Osoba przejmująca obowiązki 

Procedura nr 2 - Pracownik nr 1 

Procedura nr 3 - Pracownik nr 2 

Procedura nr 4 - Pracownik nr 3 
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Procedura nr 1 
 

Koordynator działań 

(Zarządca /  Osoba przejmująca obowiązki) 

 
Przydział obowiązków i organizacja działania: 

1. Zlokalizować zagrożenie i powiadomić pozostałe osoby z personelu 
odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji. Podać głosem zdecydowanym 
i głośnym komunikat o zagrożeniu.  
2. Rozpoznać sytuację, ocenić rodzaj zagrożenia. 
3. Powiadomić  pozostałych pracowników na poszczególnych stanowiskach  
o zaistniałym zdarzeniu i podać informację: 
- co się pali (rodzaj zagrożenia), na której kondygnacji, 
- ilość osób zagrożonych, 
- w razie potrzeby przekazać pracownikowi konieczność zgłoszenia pożaru lub 
miejscowego zagrożenia służbom ratowniczym.  
4. Zlecić pracownikowi nr 2 wyłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
5. W pierwszej fazie zarządzić gaszenie pożaru np. pracownikowi nr 3 za 
pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice).  
6. W przypadku nieopanowania sytuacji przystąpić do ewakuacji budynku:  
a) kierować użytkowników do wyjść ewakuacyjnych komunikatem słownym 
ogłaszanym i powtarzanym kilka razy „Uwaga Ewakuacja, proszę o szybkie 
opuszczenie budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym”.  
b) Kierować wszystkie osoby na poziom parteru, gdzie zlokalizowano drzwi 
wyjściowe z obiektu.  
7.  Po zakończeniu ewakuacji sprawdzić wszystkie pomieszczenia. 
8. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP lub OSP przekazać informację 
dowódcy o ilości osób zagrożonych, poszkodowanych oraz o miejscu 
wystąpienia pożaru.  
 
 

Procedura nr 2 
Pracownik nr 1  

lub wyznaczona osoba 
 
Przydział obowiązków i organizacja działania: 

1. Odebrać zgłoszenie od kierownika bezpieczeństwa/zarządcy, o zaistniałym 
zdarzeniu. 
2. Dokonać sprawdzenia pomieszczeń/przestrzeni wskazanych przez osoby 
wymienione w pkt 1 pod kątem istnienia zagrożenia. 
3. Jeżeli wystąpił pożar poinformować kierownika/zarządcę o zaistniałym 
zdarzeniu i jeżeli to możliwe, podjąć próbę ugaszenia pożaru. 
4. Jeżeli gaszenie się nie powiedzie lub pożar będzie zbyt rozwinięty, należy 
zamknąć drzwi do palącego się pomieszczenia i postępować zgodnie 
z dalszymi instrukcjami lub poleceniami kierownika bezpieczeństwa albo 
zarządcy lub pomagać przy ewakuacji. 
5. Jeżeli sytuacja na to pozwala, po zakończeniu ewakuacji sprawdzić, czy 
w pomieszczeniach  nikt nie pozostał. 
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Procedura nr 3 
Pracownik nr 2 

 
Przydział obowiązków i organizacja działania: 

1.Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, należy jak najszybciej wyłączyć 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
2. W sytuacji pożaru w części zagrożonej otworzyć drzwi zewnętrzne 
(ewakuacyjne) z budynku.  
3. Przystąpić do ewakuacji osób z pomieszczeń budynku. 
a) W pierwszej kolejności po ogłoszeniu komunikatu o konieczności ewakuacji 
należy przystąpić do ewakuacji osób z kondygnacji zagrożonej oraz osoby 
znajdujące się powyżej, kierując ich do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. 
Następnie należy ewakuować pozostałe osoby.  
b) Nakazać osobom ewakuowanym udanie się w bezpieczne miejsce (miejsce 
zbiórki do ewakuacji), sprawdzić czy wszyscy bezpiecznie opuścili budynek 
oraz czy są osoby poszkodowane, wymagające udzielenia pomocy medycznej. 
4. Po zakończeniu ewakuacji pozostać z osobami ewakuowanymi, udzielając im 
wsparcia psychicznego oraz potrzebnej pomocy medycznej.  
 
 

Procedura nr 4 
Pracownik nr 3 

 
Przydział obowiązków i organizacja działania: 

1. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu lub stwierdzeniu zagrożenia należy 
jak najszybciej udać się w miejsce zagrożone. 
2. Zlokalizować zagrożenie. Jeżeli to możliwe, podjąć próbę gaszenia pożaru 
przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego w zależności od sytuacji.  
3. Pozamykać wszystkie okna i drzwi w pozostałych pomieszczeniach. 
4. Jeżeli gaszenie się nie powiedzie lub pożar będzie zbyt rozwinięty, należy 
zamknąć drzwi do palącego się pomieszczenia i postępować zgodnie 
z dalszymi instrukcjami lub poleceniami kierownika bezpieczeństwa albo 
zarządcy lub pomagać przy ewakuacji. 
5. Jeżeli sytuacja na to pozwala, po zakończeniu ewakuacji sprawdzić, czy 
w pomieszczeniach  nikt nie pozostał. 
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W świetle art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej odpowiedzialnym za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej 
rozpatrywanego obiektu jest Dyrektor placówki. 

Niniejsza Instrukcja jest podstawowym dokumentem ochrony 
przeciwpożarowej w obiekcie i obowiązuje wszystkich jego pracowników. 

Każdy pracownik po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej instrukcji 
jest zobowiązany do: 

• znajomości zasad organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej, 

• przestrzegania zawartych w niej zasad bezpieczeństwa pożarowego, 

• znajomości zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. 

Zapoznanie się przez pracowników z postanowieniami niniejszej instrukcji 
dokumentuje się oświadczeniem wg załącznika nr 4. 

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji sprawuje Dyrektor 
placówki.  

Instrukcja obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia. 

 

9. WSKAZANIE OSÓB OPRACOWUJĄCYCH INSTRUKCJĘ 

  Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami § 6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010r. Nr 109 poz.719). 

 
Dane osób opracowujących dokumentację: 
Ryszard Semik (uprawnienia - SGSP/819/2000), 
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10. KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

Data Aktualizował Uwagi 
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11. PODSTAWY PRAWNE 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr.109 poz. 719).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.).  

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 620). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 ze zmianami). 

6. PN-EN ISO 7010:2012E - Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i 
znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

7.  PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpieczeństwa. Znaki Ochrony 
przeciwpożarowej – Techniczne środki przeciwpożarowe.  

8. PN-EN 01256-5 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

9. PN - 92/M – 51079, PN – EN3 - Gaśnice. 

10. PN - EN 62305 - 1:2008 - Ochrona odgromowa. 

11.  PN-EN 50172, PN - EN 1838, PN-EN 60598-2-22 - Oświetlenie 
ewakuacyjne.PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3 - Hydranty 
wewnętrzne. 
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11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 
PROTOKÓŁ  

zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. 
 

 
1. Rodzaj prac niebezpiecznych pożarowo: 
      

.................................................................................................................................

..... 
2. Czas przeprowadzania prac: dnia 

.................................................................godzina od............................  do: 

................................. 
3. Nazwa budynku, pomieszczenia, instalacji, miejsca, w którym przeprowadzane 

będą prace: ............................................................................................................. 
4. Kategoria zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia ogniowego, kategoria zagrożenia 

wybuchem w budynku, pomieszczeniu: 
 .............................................................................................................................. 
5. Rodzaj materiałów palnych w budynku, pomieszczeniu, w którym przeprowadzane 

będą prace: 
...........................................................................................................................

.. 
6. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, miejsca lub 

instalacji na okres przeprowadzania prac:     
.....................................................................................................................................
. 

7. Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego zgromadzonego do zabezpieczenia 
prac:  
.................................................................................................................................. 

8. Środki i sposób alarmowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej na wypadek 
pożaru, wybuchu: 

 ............................................................................................................................. 
9. Odpowiedzialny za przygotowania i zabezpieczenia przeciwpożarowego prac (1):  

................................................................................................................................ 
10. Odpowiedzialny za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku prac 

(2): 
  .............................................................................................................................. 
11. Zobowiązany do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu (3):  

....................................................................................................................................
. 

 
 

Podpisy członków komisji (wymienionych w punktach 9 ÷ 11): 
(1) ...................... 
(2) ...................... 
(3) ...................... 
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Załącznik nr 2 

ZEZWOLENIE 
na rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo. 

 

Zezwalam na rozpoczęcie prac: 
................................................................................................... 

/podpis osoby upoważnionej/ 

 

KONTROLA 
prac niebezpiecznych pożarowo. 

 

1. Prace zakończono:  dnia .........................................   o 
godz.......................................  

 

.................................................................. 
/podpis odpowiedzialnego za nadzór  

nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w 
toku prac/ 

 

2. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono po zakończeniu prac pod 
względem bezpieczeństwa pożarowego: 

dnia ....................................... o godz. ..............................  
 

W trakcie kontroli nie stwierdzono zaniedbań, mogących być przyczyną 
pożaru. 

          ................................................................. 
      /podpis zobowiązanego do kontroli 
       rejonu prac po ich zakończeniu/ 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z ćwiczeń ewakuacyjnych. 

1. Nazwa budynku/obiektu: 
...................................................................................................................... 

2. Adres: 
.........................................................................................................................
............. 

3. Data ćwiczeń: .............., godzina 
ćwiczeń.................................................................. 

4. Organizator ćwiczeń: 
............................................................................................................... 

5. Ilość kondygnacji: ....., w tym podziemnych: ..... 

6. Maksymalna ilość osób, które mogą przebywać w obiekcie: ......., w tym 
pracowników obiektu: ......................................... 

7. Czy jest opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego : tak/nie*.  
 Jeżeli jest opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, to czy 
określono w niej procedury związane z organizacją ewakuacji budynku : 
tak/nie*. 

8. W jaki sposób ogłaszany jest alarm o ewakuacji pracowników 
z budynku/obiektu: 
.........................................................................................................................
............. 

9. Czy pracownicy byli (są) przeszkoleni z zakresu znajomości procedur 
dotyczących organizacji i prowadzenia ewakuacji: tak/nie*.  

 Data ostatniego szkolenia: .................. 

10. Liczba osób ewakuowanych (biorących udział w ćwiczeniach): ........., w tym 
personelu........ 

11. Czas ewakuacji: ............... 

12. Zachowanie personelu podczas ewakuacji: 
a) Znajomość procedur postępowania podczas ewakuacji:       dobra/słaba*. 
b) Utrzymywanie kontaktu z osobami ewakuowanymi, zapewniającego 

zachowanie spokoju w grupie: skuteczne/mało skuteczne*. 
c) Praktyczne wykonywanie zadań związanych z ewakuacją:  

        pełne/częściowe/niedostateczne*. 

a) Wybór dróg ewakuacyjnych: właściwy/niewłaściwy*. 
b) Sprawdzenie listy obecności pracowników po wyprowadzeniu z obiektu: 

tak/nie*. 

13. Zachowanie pracowników podczas ewakuacji: 
a) Czy na drogach ewakuacyjnych zachowany był spokój: tak/nie*. 
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b) Czy stosowano się do poleceń kierującego akcją ewakuacyjną: tak/nie*. 
c) Czy pojawiły się osoby z oznakami paniki: tak/nie*. 
d) Czy zachowania te rozszerzyły się na inne osoby: tak/nie*. 

14. Czy w ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej: tak/nie*.  

Jeżeli byli obecni, to czy wnieśli uwagi do ćwiczeń: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

15. Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonej ewakuacji: 
...................................................................................................................

.........................................................................................................................

.......................... 

 

           
Właściciel/Zarządca : 

 

................................... 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
........................................................ 
pieczęć nagłówkowa miejscowość i data 

 
Z A Ś W I A D C Z E N I E 

 
Zaświadcza się, że Pan/i/ 

................................................................................... 
zatrudniony/a/ na stanowisku 

............................................................................ 
został/a/ przeszkolony/a/ na szkoleniu okresowym w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z programem szkolenia określonym w " Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego ". 
Szkolenie przeprowadzono w dniu ................................... 
 

Podpis 
 

…………………….. 
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12. PLANY OBIEKTÓW OBEJMUJĄCE TAKŻE ICH USYTUOWANIE, ORAZ 

TERENU PRZYLEGŁEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DANYCH GRAFICZNYCH 

 
Rys. 1. Plan ewakuacyjny i rozmieszczenia sprzętu Ppoż.  –  poziom – 1 
(piwnica). 
 
Rys. 2. Plan ewakuacyjny i rozmieszczenia sprzętu Ppoż.  –  poziom – 2 
(parter). 
 
Rys. 3. Plan ewakuacyjny i rozmieszczenia sprzętu Ppoż.  –  poziom  – 3 
(pierwsze piętro). 
 
Rys. 4. Plan sytuacyjny obiektu i terenu sąsiadującego. 


