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1. Wstęp
Obowiązek określenia wymagań przeciwpożarowych w instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719/. Zgodnie z § 6 ust. 1
rozporządzenia jw. wymaga się aby właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich
części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz
inwentarskich zapewnili oraz wdrożyli instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
/Dz. U. z 2018 r. poz. 620/ właściciel, zarządca, lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu
jest zobowiązany zapewnić jego ochronę przeciwpożarową poprzez:
•

przestrzeganie

przeciwpożarowych

wymagań

budowlanych,

instalacyjnych

i technologicznych,
• wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki
gaśnicze,
• zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
• przygotowanie budynku obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
• ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia.
Zgodnie z § 207 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm./ budynek powinien być usytuowany na działce,
zaprojektowany i wybudowany w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się
pożaru, a ponadto budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane
i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:
•nośność konstrukcji przez założony czas,
•ewakuację ludzi,
•prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie
i na sąsiednie obiekty.
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2.Podstawaopracowania

Podstawę prawną do niniejszego opracowania stanowią:
Akty prawne, jak:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
/Dz. U. z 2018 r. poz. 620/
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
/Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm./
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
/Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/.
4. 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 zm./.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia24 lipca 2009 r.
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030/.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej /Dz. u. z 2010 r. Nr 138, poz. 931/.
7. PN-ISO 842-1 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia; terminy ogólne i dotyczące
zjawiska pożaru.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm./.
9. Dokumentacja projektowa.
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3. Zasady ogólne

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
/Dz. U. z 2018 r. poz. 620/ Właściciel jest zobowiązany zapewnić wymagania
ochronyprzeciwpożarowej, a w szczególności:
-

przestrzegać

przeciwpożarowych

wymagań

budowlanych,

instalacyjnych

technologicznych,- wyposażyć budynek, obiekt oraz otaczający teren w sprzęt pożarniczy
i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie oraz na otaczającym terenie
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt i otaczający teren do prowadzenia akcji ratowniczych,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia.
Zgodnie z Rozdziałem 2 - § 6 pkt. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
( Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ) „Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź
ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz
inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania)
i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2)

sposób

poddawania

przeglądom

technicznym

i

czynnościom

konserwacyjnym

stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace
są przewidywane;
5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz
z przepisami przeciwpożarowymi;
7) zadania i obowiązki zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi
użytkownikami.
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Ponadto instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać plany obiektów,
obejmujące także ich sytuowanie oraz terenu przyległego z uwzględnieniem danych
dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występujących gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub
w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji
i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zakwalifikowanych jako
strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji
gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów
sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdu na teren ogrodzony.”
Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane
stanowisko, są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń.
Postanowienia instrukcji obowiązują również wszystkich korzystających z obiektu,
prowadzących na jego terenie działalność gospodarczą oraz wykonujących jakiekolwiek prace
w danym obiekcie.
Właściciel lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować
przestrzeganie ustaleń zawartych w instrukcji.
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4. Pojęcia i definicje

Ze względu na stosowanie w opracowaniu oraz w wielu przepisach, Polskich Normach
bądź wytycznych definicji, pojęć i określeń, których wyjaśnienie lub znaczenie jest niezbędne
do zrozumienia szeregu wymagań przeciwpożarowych, a do których dostęp jest
niejednokrotnie utrudniony dla osób korzystających z opracowania, zostały one
przedstawione poniżej.
Obiektem budowlanym wg definicji przedstawionych w Prawie budowlanym nazywa się:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
Budynek - zgodnie z ustawą prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiada
fundamentyi dach.
Budynek użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
Pożar – niekontrolowany proces palenia się występujący w miejscu do tego nie
przeznaczonym, rozprzestrzeniającym się w sposób niekontrolowany, powodującym
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz straty materialne.
Proces spalania – reakcja fizyko – chemiczna, której towarzyszy wydzielanie ciepła i światła
oraz produktów spalania w postaci dymu i popiołów. Możemy wyróżnić dwa rodzaje palenia
się: płomieniowe i bezpłomieniowe.
Zapalenie

-

polega

na

równomiernym

ogrzaniu

materiału

palnego

do

takiej

temperatury,w której zapali się on samorzutnie w całej masie bez udziału tzw. punktowego
bodźca energetycznego.
Samozapalenie - proces zachodzący w wyniku procesów biologicznych lub fizycznych
i chemicznych

(egzotermicznych)

materiałów,

przy

czym

samo

nagrzewanie

się

materiałówa następnie ich zapalenie następuje bez zewnętrznego bodźca termicznego.
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Zagrożenie wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary
palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach,
mieszaninz powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli
ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
Ocena zagrożenia wybuchem - w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są
procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe,
lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia
wybuchem.

Ocena

obejmuje

ta

wskazanie

pomieszczeń

zagrożonych

wybuchem,

wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref
zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
Oceny

dokonują:

inwestor,

projektant

lub

użytkownik

decydujący

o procesie

technologicznym.
Strefa zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować
mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi,
o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Klasyfikację stref
zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie
przed wybuchem. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli
może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej
przestrzeni.
Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania
wybuchowi i ochronie przed wybuchem. Ustanawia się następującą klasyfikację stref
zagrożenia wybuchem przy zagrożeniu powodowanym przez gazy i pary cieczy palnych:
Strefa 0 - przestrzeń, w której atmosfera zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji
palnych w postaci gazów, par, mgieł występuje stale, często przez długie okresy;
Strefa 1 - przestrzeń, w której atmosfera zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji
palnych w postaci gazów, par, mgieł może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
Strefa 2 - przestrzeń, w której atmosfera zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji
palnych

w

postaci

gazów,

par,

mgieł

nie

występuje

w

trakcie

normalnego

działania,a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres;
Ustanawia się następującą klasyfikację stref zagrożenia wybuchem przy zagrożeniu
powodowanym przez pyły:
Strefa 20 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu
w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;
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Strefa 21 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu
w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
Strefa 22 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu
w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia,
utrzymuje się przez krótki okres;
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia mienia lub środowiska 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.
Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia polega na:
zapewnieniu koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom,
tworzeniu warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę
ludzii mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru,
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Miejscowe zagrożenie - rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową,
stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie,lub
którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków.
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to urządzenia,
sprzęt,

instalacje

i

rozwiązania

budowlane

służące

zapobieganiu

powstawaniu

i rozprzestrzeniania się pożarów.
Urządzenia przeciwpożarowe - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe,
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub
ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub, przy których są zainstalowane,
a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia
wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach
przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi
i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.
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Klasa odporności pożarowej budynku – symbol, któremu przyporządkowano wymagania
dotyczące właściwości materiałów i elementów konstrukcyjnych budynku, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych,

jakim

powinny

odpowiadać

budynki

i

ich

usytuowanie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); istnieje pięć klas odporności pożarowej budynków
oznaczonych dużymi literami, w kolejności od najwyższej: A, B, C, D, E; z wymaganej klasy
odporności pożarowej wynikają wymagania dla elementów konstrukcyjnych budynku
dotyczące klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Klasa odporności ogniowej – symbol charakteryzujący odporność ogniową.
Odporność ogniowa – zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu
znormalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań
dotyczących: nośności ogniowej (R) i/lub izolacyjności cieplnej (E) i/lub szczelności
ogniowej (I) oraz innych wymaganych właściwości np. natężenie promieniowania (W),
odporności na działanie mechaniczne (M), podawana w jednostkach czasu (minutach).
Strefa pożarowa - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby
w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej
przestrzeni. Strefę pożarową może stanowić budynek albo jego część oddzielona od innych
budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też
pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych
budynków określone przepisami techniczno-budowlanymi. Powierzchnia strefy pożarowej
jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się
do niej także powierzchnię antresoli.
Oddzielenie przeciwpożarowe - element konstrukcji budynku (ściana, strop) wydzielający
strefę pożarową o określonej zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych
klasie odporności ogniowej (REI).
Teren przyległy - rozumie się przez to pas terenu wokół budynku o szerokości równej
minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony
przeciwpożarowej, określone w przepisach techniczno-budowlanych.
Gęstość obciążenia ogniowego – rozumie się przez to energię cieplną, wyrażoną
w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się
w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadającą na
jednostkę powierzchni tego pomieszczenia, wyrażoną w metrach kwadratowych.
Kategoria zagrożenia ludzi – rozumie się przez to kwalifikację budynku, jego części lub
pomieszczenia ze względu na funkcję:
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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,
ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania
się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
ZL IV - mieszkalne,
ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Urządzenia do usuwania dymów lub gazów pożarowych - rozumie się przez to urządzenie
montowane w górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń, uruchamianew
przypadku nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich
odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej,
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ
prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia,
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
Warunki ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznoorganizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej
pożarem.
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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5. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych,
w tym zagrożenia wybuchem
5.1. Podstawowe dane - powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
Przedmiotowy obiekt to budynek Centrum Kształcenia Praktycznego Od Praktyki
Do Profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności, zlokalizowany w Bożkowie,
dz. nr 811/11; AM-2. Jest to budynek wolnostojący, niski (N), bez podpiwniczenia składający
się trzech głównych brył:
– jednokondygnacyjnej części hal maszyn z pulpitowym dachem spadzistym i ścianami z płyt
warstwowych elewacyjnych,
- jednokondygnacyjnej części hal zajęć praktycznych z dachem płaskim i ścianami z płyt
warstwowych elewacyjnych,
- jednokondygnacyjnej części z dachem płaskim.
Budynek w rzucie poziomym zbliżony jest do litery „L”. W północnej części zlokalizowano
główne wejście do budynku. W skrzydle północno-zachodnim znajdują się sale dydaktyczne
wraz z zapleczami, ogród zimowy, pok. nauczycielski, w części południowej hale maszyn
i zajęć praktycznych natomiast w części centralnej pomieszczenia higieniczno-sanitarne
techniczne i kotłownia.
Podstawowe dane dotyczące budynku:
- długość: 56,11 m
- szerokość: 54,43 m
- wysokość budynku: zmienna: 7 m do głównej kalenicy, 4,6m - wysokość elewacji
frontowej,
- powierzchnia użytkowa: 1656,30 m2,
- kubatura brutto: 8937,85 m3.
5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących - usytuowanie budynku.
Obiekt wolnostojący spełniający wymagania wynikające z § 271 „warunków
technicznych” w zakresie odległości od obiektów sąsiednich. Zachowano minimalną
odległość między zewnętrznymi ścianami budynku, a ścianami sąsiednich budynków ZL, IN
i PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2,
bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem – która wynosi 8 m.
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5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
w rozumieniu

przepisów

przeciwpożarowych

tj.

rozporządzenia

Ministra

Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Ze względu na charakter obiektu (kategoria zagrożenia ludzi ZL III) nie ustala się
gęstości obciążenia ogniowego – nie dotyczy. Dla pomieszczeń zakwalifikowany do
kategorii PM (pom. kotłowni na paliwo stałe, magazyn opału, pom. rozdzielni
elektrycznych/serwerownia, pom. techniczne przy kotłowni) przewidywana gęstość
obciążenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m2.
5.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji
w poszczególnych pomieszczeniach.
Kategorie zagrożenia ludzi: w projektowanym budynku: Kategoria ZL III – użyteczności
publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II; obejmuje cały budynek za wyjątkiem
pomieszczeń PM wymienionych poniżej. Części budynku zakwalifikowane jako PM
(produkcyjne i magazynowe): pom. kotłowni na paliwo stałe, magazyn opału, pom. rozdzielni
elektrycznych/serwerownia, pom. techniczne przy kotłowni.
Przewidywana liczba osób: w sumie 148 osób; 3 x sala lekcyjna po 32 osoby = 96 osób, hala
warsztatowa 32 osoby, hala do zajęć praktycznych: 10 osób, pracownicy i kadra: 10 osób.
5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
W obiekcie nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem, nie
wyznacza się również stref zagrożenia wybuchem.
5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.
Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe ścianami oddzielenia pożarowego
w pionie od fundamentu do przekrycia dachu. Pomieszczenia wydzielone pożarowo
(pomieszczenia zamknięte): kotłownia na paliwo stałe, magazyn opału. Pozostałe
pomieszczenia PM są powiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL i nie
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stanowią odrębnych stref pożarowych. Dopuszczalna maksymalna powierzchnia strefy
pożarowej dla przedmiotowego budynku wynosi: ZLIII – 10 000 m2 (budynek 1
kondygnacyjny).

5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Zgodnie z § 212 ust. 4 rozporządzenia 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 zm./ określa się klasę „D” odporności pożarowej:
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D”:
•

główna konstrukcja nośna – R 30 (NRO),

•

konstrukcja dachu – (NRO),

•

strop – R E I 30 (NRO),

•

ściana zewnętrzna – EI 30 (NRO),

•

ściana wewnętrzna - (NRO),

•

przekrycie dachu – (NRO).

Pomieszczenia zamknięte (wydzielone pożarowo):
Pomieszczenie kotłowni na paliwo stałe: ściany wewnętrzne – EI 60, stropy – REI 60,
drzwi lub inne zamknięcia – EI 30.
Magazyn opału: ściany wewnętrzne – EI 120, stropy – REI 120, drzwi lub inne zamknięcia
– EI 60.
5.9. Warunki ewakuacji.
Na podstawie dokumentacji projektowej stwierdzono, że dla dróg ewakuacyjnych
zostanie zastosowane oświetlenie awaryjne zgodne z normami: PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia.
Oświetlenie awaryjne. PN-EN 60598-2-22-2004 „Wymagania dla opraw oświetlenia
awaryjnego oraz zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi wyjścia i drogi ewakuacyjne
zgodne z normą: PN-92/N01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Ponadto szerokość
drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń wynosi min. 90 cm.
Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej – 90 cm. Szerokość drzwi zewnętrznych
w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne z dróg komunikacja ogólnych na zewnątrz
budynku ( nie będących wyjściami z pomieszczenia) wynosi min. 120 cm.
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Dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do poszczególnych stref pożarowych powinny
być spełnione następujące warunki:
1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej,
bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „ drogami ewakuacyjnymi ”.
2. Ze strefy pożarowej, o której mowa w pkt. 1 powinno być wyjście bezpośrednio na
zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową.
3. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.
4. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób
powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru
zabytków.
5. W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek,
do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na
zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem
ewakuacyjnym”
- w strefach pożarowych ZL – 40 m,
- w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2
w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – 75 m,
- w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2,
w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego
– 100 m.
6. W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, nie powinna przekraczać 40 m.
7. Dopuszcza się prowadzenie przez pomieszczenie zagrożone wybuchem przejścia
ewakuacyjnego z innego pomieszczenia, jeżeli pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie.
8. Długość przejść może być powiększona:
- o 25% - w pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m,
- o 50% - w przypadku zastosowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
- o 50% - w przypadku samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą
systemu wykrywania dymu,
- powiększenia podlegają sumowaniu.
9. Przejście o którym mowa w pkt. 4 nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy
pomieszczenia.
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10. Szerokość przejścia ewakuacyjnego oraz drzwi w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy,
przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia
służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m. Wysokość drzwi wejściowych do
budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinna mieć 2 m.
11. Pomieszczenie znajdujące się w strefie ZL i przekraczające powierzchnie 300 m2,
powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz.
12. Do celów ewakuacji zabrania się stosowania drzwi obrotowych lub podnoszonych.
13. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy):
a) Oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji
budynku, lecz nie mniej niż 1,4 m,
b) dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.
14. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość
lokalnego obniżenia – 2m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być
większa niż 1,5 m.
15. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być
podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się
dymu.
Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:
a) spoczników ze stopniami ( spocznik – płaszczyzna oddzielająca biegi klatki schodowej),
b) schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną.
16. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych pod
warunkiem zastosowania najmniejszej szerokości stopni, co najmniej 0,25 m dla schodów
wachlarzowych, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy
zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa
stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.
Na drogach ewakuacyjnej miejsca, w których zastosowano pochylnie lub stopnie
umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane.
17. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej
strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, (…) zwanym „dojściem ewakuacyjnym” mierzy
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się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpożarowym, długość tę mierzy się od pierwszych drzwi tego przedsionka.
18. Za równorzędne wyjście do innej strefy pożarowe, uważa się wyjście do obudowanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,
wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
19. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych:
a) kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi:
- przy jednym dojściu 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
- przy co najmniej dwóch dojściach 60 m (dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się
dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się
pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg o
długości nie większej niż 2 m).
b) dla PM, gdzie Q ≤ 500 MJ/m2 wynosi:
- przy jednym dojściu 60 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
- przy co najmniej dwóch dojściach 100 m (dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się
dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się
pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg
o długości nie większej niż 2 m).
20. Długości dojść ewakuacyjnych, mogą być powiększone pod warunkiem ochrony:
- strefy pożarowej stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50 %,
- drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za
pomocą systemu wykrywania dymu – o 50 %.
Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona
o 100%.
21. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Polskimi
Normami.
5.10. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia
stałego.
Stałe elementy wyposażenia wnętrz wykonane są co najmniej jako trudno zapalne
odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone
wykonane są z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających
pod wpływem ognia.
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5.11. Potencjalne źródła powstania pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania i zapobieganie
możliwości powstania pożaru.
1. Źródła powstania pożaru.
Możliwości powstania pożaru mogą najczęściej wynikać z:
a) Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych:
- niewłaściwego wykonania,
- przeciążenia poprzez włączenie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu
elektrycznego,
- brak bieżącej i okresowej konserwacji,
- stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających,
- niezachowania wymaganych odległości urządzeń ogrzewczych i żarowych punktów
świetlnych od materiałów palnych,
- stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń,
- stosowania urządzeń ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta.
b) Używania otwartego ognia:
- prowadzenie prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cieciu rozgrzewaniu
substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo.
c) Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających skłonności do
samonagrzewania.
d) Magazynowania substancji reagujących ze sobą egzotermicznie (z wytwarzaniem ciepła).
e) Rozszczelnienia instalacji rozprowadzających gaz ziemny.
f) Celowego podpalenia.
2. Możliwości rozprzestrzenienia się pożaru.
Rozwój pożaru na terenie kompleksu sportowego, uzależniony jest od zastosowanych
rozwiązań techniczno-budowlanych ograniczających możliwości rozprzestrzeniania się ognia
i gazów pożarowych w obiekcie oraz wyposażenia, a także w wyniku:
-palenia tytoniu i używania otwartego ognia, za wyjątkiem pomieszczeń i miejsc
wyznaczonych
Rozprzestrzenianie ognia w przedmiotowym może następować poprzez:
- palne elementy konstrukcyjne budynku ( stropy, ściany, sufity podwieszone, okładziny ścian
itp.), wystroju oraz wyposażenia wnętrz,
- systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej,
- nieszczelne przewody kominowe.
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Oprócz rozprzestrzenienia ognia, istotne jest również przenikanie do pomieszczeń, dymów
i gazów pożarowych poprzez otwarte drogi komunikacyjne (korytarze), kanały oraz przepusty
instalacyjne i kablowe.
3. Zapobieganie możliwości powstania pożaru
Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników budynku w tym osób
przebywających w obiekcie, należy zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu
konieczne

jest

przestrzeganie

przepisów

przeciwpożarowych,

a w szczególności

rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
obiektu, należy:
1. Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji osób, tj.:
• oznakować zgodnie z Polskimi Normami drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,
• utrzymać drożność poziomych dróg ewakuacyjnych .
Zabrania się:
1) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom
ewakuacji,
2) ustawiania na korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających
ewakuację,
3) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
4) ograniczenia dostępu do wyjść ewakuacyjnych.
2. Wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru
oraz wykaz telefonów alarmowych.
3. Oznakować zgodnie z Polskimi Normami:
1) miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego,
2) lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego. Zabrania się
ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, to jest gaśnic, hydrantów itp., oraz
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.
4. Instrukcje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności
należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji. Eksploatacja instalacji i urządzeń
mogących być przyczyną pożaru jest zabroniona.
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5. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych z częstotliwością:
• od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku,
• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
• od palenisk kuchni żywienia zbiorowego – co najmniej raz w miesiącu.
6. Urządzenia elektryczne ustawić na podłożu niepalnym.
7. Na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne.
8. Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznej instalować na podłożu
niepalnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
9. Zapewnić prawidłowe warunki magazynowania materiałów niebezpiecznych
pożarowo, to jest:
a) materiały palne przechowywać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m,
od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do
temperatury przekraczającej 100oC oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV,
przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu powyżej 55oC należy przechowywać wyłącznie
w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających
ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia ( w przypadku
opakowań ceramicznych lub szklanych należy zabezpieczyć je przed stłuczeniem ),
c) w pomieszczeniach, w których przechowywane są materiały niebezpieczne pożarowo
obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia otwartego.
Dzięki zachowaniu przedstawionych powyżej zasad postępowania można uniknąć lub
maksymalnie ograniczyć potencjalne źródła oraz ewentualne skutki powstałego pożaru.
Zapobieganie pożarom polega także na właściwym szkoleniu pracowników w zakresie
ochrony przeciwpożarowej. Świadomość pracowników, z jakimi zagrożeniami mogą mieć do
czynienia podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia stanowi najlepsze
przeciwdziałanie potencjalnym źródłom zagrożeń pożarowych.

5.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
Zgodnie z dokumentacją projektową budynek wyposażony będzie w instalację
piorunochronną wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi obowiązujących norm serii
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PN-EN 62305 części 1, 2, 3 i 4. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zgodnie
z opracowaniem branżowym.
Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych. Instalacja
wentylacji mechanicznej będzie spełniać wymagania określone w § 268 warunków
technicznych. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych
pożarowo należy uszczelnić zgodnie z technologią zapewniającą odporność ogniową
EI wymaganą dla danego elementu budowlanego. Przewody instalacji wentylacji
mechanicznej przez ścianę lub strop pomieszczenia wydzielonego pożarowo powinny być
wyposażone w klapy odcinające spełniające wymagania klasy EI równą klasie tych oddzieleń.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacji mechanicznej
wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
5.13. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby
poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
1. Urządzenia przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć (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 sygnalizacyjnoalarmowe, 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.
2. Urządzenia przeciwpożarowe i

gaśnice powinny być poddawane przeglądom

technicznymi czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich
Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi.
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3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa wyżej, powinny być
przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie
rzadziej jednak niż raz w roku.
3.1.Gaśnice (przewoźne i przenośne) - podręczny sprzęt gaśniczy:
Podręczny sprzęt gaśniczy może być stosowany wyłącznie do gaszenia pożaru.
Zabronione jest używanie go do innych celów. Ustalone miejsca rozmieszczenia podręcznego
sprzętu gaśniczego nie mogą być zmieniane bez uzgodnienia z osobą posiadającą wiedzę
i kwalifikacje z zakresu ochrony p.poż.
Zakres przeglądów i konserwacji gaśnic przewoźnych i przenośnych:
Gaśnice powinny być „utrzymane w gotowości” (wg PN), tzn. sprawne i skuteczne, dlatego
należy je konserwować zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Do zakresu działań na rzecz „utrzymania gaśnic w gotowości” należy zaliczyć:
a) kontrolę wykonywaną przez użytkownika lub jego przedstawiciela - przegląd.
Zaleca się wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej, która powinna sprawdzić czy
gaśnica:
-

znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym

-

jest nie zastawiona i ma czytelną instrukcję obsługi

-

nie jest w sposób widoczny uszkodzona

-

ma plomby i wskaźniki nieuszkodzone

-

ciśnieniomierze w zakresie działania

-

czy gaśnica jest odpowiedniego typu i wielkości napełnienia

W zakresie kontroli jest ocena stanu technicznego gaśnicy.
b) konserwacja - czyli czynności służące utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie
technicznym
Należy miedzy innymi wykonać i sprawdzić:
-

ogólny stan gaśnicy,

-

czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,

-

stan węży i zabezpieczeń,

-

terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,

-

powłokę malarską

-

elementy z tworzywa sztucznego, czy nie są uszkodzone,

-

ciężar lub objętość środka gaśniczego,
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-

sprawdzić czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania,

-

dokonać odpowiednich napisów,

-

sprawdzić uchwyt gaśnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony.

Usterki stwierdzone podczas konserwacji należy usnąć, a uszkodzone elementy wymienić na
takie same jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.
c) naprawa - wykonuje się 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 części, środki gaśnicze i cechy techniczne takie same na jakie wyrób
otrzymał certyfikat CNBOP.
Za podstawowe zadania przy remoncie gaśnic należy uznać:
-

całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe,

-

wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku ,

Zbiorniki nieoznakowane nie powinny być remontowane lecz wycofane złomowane.
-

sprawdzić za pomocą sondy świetlnej wnętrze zbiornika - czy są ślady korozji lub inne
uszkodzenia,

-

poddać głowice, zawory, węże działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu
zbiornika. Wymienić uszkodzone części,

-

sprawdzić lub wymienić zabezpieczenia,

-

gaśnice proszkowe otwierać w suchych warunkach, w najkrótszym czasie, w celu
zminimalizowania skutków oddziaływania na proszek wilgoci zawartej w powietrzu,

-

napełnić ponownie tym samy środkiem gaśniczym,

-

nie mieszać lub dosypywać proszków różnych typów. Powstaje reakcja, która
powoduje zbrylanie się proszku oraz wzrost ciśnienia w zamkniętym zbiorniku, który
może być niebezpieczny dla użytkownika, wykonać ponowny montaż zgodnie
z instrukcją, zaleceniami producenta, uzupełnić dane szczegółowe na etykiecie
konserwacji.

d) eliminowanie (wycofywanie) gaśnic nie nadających się do konserwacji.
Konserwacji pewnych gaśnic - ze względu na przestarzałą konstrukcję, skomplikowany
sposób użycia, stare i nie produkowane środki gaśnicze, brak oryginalnych części
zamiennych, itp. - nie powinno się wykonywać. Przykładami takich gaśnic są:
-

gaśnice pianowe z pianą chemiczną,

-

gaśnice ze zbiornikami nitowanymi lub tworzyw sztucznych, gaśnice wymagające
przy ich uruchamianiu odwrócenia do góry dnem, gaśnice wymagające przy ich
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uruchamianiu odwrócenia do góry dnem lub odwrócenia do góry dnem i uderzenia
o podłogę,
-

gaśnice których konserwacja nie może być zakończona z uwagi na brak części
zamiennych lub środków gaśniczych.

e) etykieta konserwacji
Informacje dotyczące konserwacji powinny być umieszczone na etykiecie, która nie powinna
zakrywać żadnych napisów producenta i powinna być rozpoznawalna.
Na etykiecie powinny być podane następujące informacje:
-

rodzaj konserwacji (przegląd, konserwacja, remont),

-

nazwa i adres jednostki konserwującej,

-

znak bezspornie identyfikujący osobę wykonującą usługę,

-

data (rok, miesiąc) konserwacji.

3.2. Przegląd okresowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów, przeciwpożarowy wyłącznik prądu został przypisany do urządzeń
przeciwpożarowych (§ 2 ust. 1 ppkt. 9). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jako urządzenie
przeciwpożarowe powinien być poddawany przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami w sposób określony w Polskich Normach dotyczących
urządzeń

przeciwpożarowych.

Przeglądy

techniczne

i

czynności

konserwacyjne

przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinny być przeprowadzane w okresach nie rzadziej
niż raz w roku. Należy sprawdzić lokalizację wyłącznika , jego stan techniczny, oznakowanie
oraz sprawdzenie zakresu wyłączania obwodów instalacji elektrycznej z jednoczesnym
uruchomieniem urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej takich jak: pompy pożarowe
instalacji hydrantowej i urządzeń tryskaczowych, wentylacji pożarowej (oddymiającej)
mechanicznej, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, dźwigu przystosowanego dla
potrzeb ekip ratowniczych - jeżeli takie instalacje występują w obiekcie.
3.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:
Ponadto zgodnie z § 181 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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usytuowanie /Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm./ należy stosować awaryjne oświetlenie
ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztuczny.
Obsługa codzienna –wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być
sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa wskaźników ma rozpoznać stan gotowości
systemu do pracy oraz rozpoznać, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.
Test comiesięczny
a) Testy należy przeprowadzać w następujący sposób:
- włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku oświetlonego
wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym poprzez symulację uszkodzenia oświetlenia
podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci. Zaleca się
aby zakres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże
zminimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów systemu (np. lamp).
W tym czasie należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki aby upewnić się czy
są czyste i czy prawidłowo działają. Na zakończenie tego testu zaleca się przywrócenie
zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia
informującego o tym fakcie.
- w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy sprawdzić prawidłowość
działania systemu monitorowania
- w przypadku zespołu generatorów należy stosować się do wymagań ISO 8528-12.
Test coroczny
a) w trakcie testu należy przeprowadzić sprawdzenie comiesięczne oraz przeprowadzić
dodatkowe testy:
- każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować jak
w przypadku testu comiesięcznego, jednakże w przypadku pełnego znamionowego czasu
trwania – zgodnie z informacją producenta,
- na zakończenie tego testu zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie
każdej lampki kontrolnej lub urządzenia informującego o tym fakcie. Zaleca się sprawdzenie
poprawności działania układu ładowania.
- w dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki,
- W przypadku zespołu generatoró-w należy stosować się do wymagań ISO 8528-12.

3.4. Instalacja hydrantowa:
Przegląd (kontrola) instalacji hydrantowej powinna obejmować sprawdzenie:
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- czy urządzenia nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane lub
przeciekające,
- instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
- miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
- mocowania do ściany są odpowiednie moich przeznaczenia i pewnie zamontowane,
- wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika [przepływu
oraz miernika ciśnienia),
- miernik ciśnienia (jeśli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie
pomiarowym,
- wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć;
jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany
próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
- zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
- koszyk wężowy obraca się lekko w obu kierunkach,
- dla wychylonego koszyka wężowego sprawdzić, czy obraca się łatwo i czy wychyla się
o 180o,
- dla ręcznych zwijadeł, zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo
i prawidłowo,
- dla zwijadeł automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidłowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,
- stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na
odcinki elastyczne, czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
- jeżeli hydrant jest wyposażony w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki łatwo się otwierają,
- prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać.
Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne
ciśnienie robocze instalacji godnie z EN 671-1 i / lub EN 671-2. Wąż hydrantu powinien być
całkowicie rozwinięty, poddany ciśnieniu i sprawdzić następujące punkty czy: po przeglądzie
i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być przez
kompetentne osoby oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. Jeżeli konieczne są
poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna
osoba powinna powiadomić o tym użytkownika / właściciela. Dokumentowanie przeglądów
i konserwacji:

po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty

wewnętrzne powinny być przez kompetentne osoby oznakowane napisem „SPRAWDZONE”.
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Osoba odpowiedzialna (np. inspektor ds. BHP i ppoż.) powinien przechowywać trwałe zapisy
o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać: datę (miesiąc
i rok) przeglądu i testów, wyniki testów, wykaz i datę zainstalowani części zamiennych,
dodatkowe testy do wykonania jeżeli są wymagane, datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu
i testów, wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i /lub wężem
płasko składanym.
Z przeprowadzonej kontroli i konserwacji hydrantów wewnętrznych należy sporządzić
protokół, który przechowywany będzie u Inspektora ds. BHP i ppoż. Zauważone podczas
kontroli i konserwacji usterki powinny być niezwłocznie usunięte. Odpowiedzialny za
prawidłową kontrolę wyżej wymienionego sprzętu jest Inspektor ochrony ppoż.
W rozpatrywanym obiekcie występują następujące urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice:


przeciwpożarowy wyłącznik prądu,



awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
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hydranty wewnętrzne,



hydrant zewnętrzny.



gaśnice proszkowe 6 kg typ ABC,
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W celu skutecznego użycia gaśnicy, należy:
- zdjąć gaśnicę z wieszaka,
- podejść do ognia,
- odkręcić zawór w lewo lub wyjąć zawleczkę i wcisnąć dźwignię zaworu,
- strumień proszku kierować na płomień pokrywając równomiernie palącą się powierzchnię.

5.14. Przeznaczenie i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.
Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej
fazie ich rozwoju. W obiekcie co najmniej jedna jednostka o masie środka gaśniczego 2 kg
(lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna przypadać:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym
urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt. 1, z wyjątkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Przy rozmieszczeniu oraz ustawieniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego należy
stosować następujące zasady:
- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
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- przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na
zewnątrz pomieszczeń,
- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na
każdej kondygnacji,
- 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 uszkodzenia mechaniczne oraz
działanie źródeł ciepła,
- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m - do gaśnic powinien być
zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.Długość dojścia nie może przekroczyć 30 m.
Do sprzętu zapewnić dostęp min. 1,0 m.
Przy doborze rodzaju środka gaśniczego należy brać pod uwagę następujące zasady:
- do gaszenia pożarów grupy A ( w których występuje zjawisko spalania żarowego np.
drewna papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe ABC,
- do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się np.
benzyna, alkohol, oleje ) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe,
- do gaszenia pożarów grupy C (gazów płynnych, np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego )
stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe - do gaszenia pożarów grupy D
(metali), stosuje się specjalne proszki gaśnicze ,
- do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych), stosuje się
gaśnice pianowe AF.
Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego przedstawiono w części graficznej
niniejszego dokumentu.
5.15. Zasady użycia i obsługi sprzętu gaśniczego.
Gaśnice proszkowe
Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede
wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją
chemiczną. Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych,
cieczy i gazów palnych oraz urządzeń pod napięciem. Gaśnice stosuje się 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.
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Podział grup pożarów oraz ich piktogramy
gaśnica z takim piktogramem służy do gaszenia pożarów ciał stałych
pochodzenia organicznego, przy których obok innych zjawisk
występuje zjawisko żarzenia (np.: drewno, papier, węgiel, tkaniny,
słoma).
gaśnica z takim piktogramem służy do gaszenia pożarów cieczy
palnych i substancji stałych topiących się w skutek ciepła
wydzielonego podczas pożaru (np.: benzyna, alkohol, eter, oleje,
lakiery, tłuszcze, parafina).
gaśnica z takim piktogramem służy do gaszenia pożarów gazów, (np.:
gaz miejski, metan, propan).

gaśnica z takim piktogramem służy do gaszenia pożarów metali, (np.:
magnez, potas, sód).

gaśnica

z

takim

oznaczeniem

służy

do

gaszenia

tłuszczów

w pomieszczeniach kuchennych.

W celu użycia gaśnicy proszkowej należy:

a.

Udać się do miejsca jej umieszczenia.

b.

Przenieść gaśnicę do miejsca pożaru.
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c.

Przed uruchomieniem wyciągnąć
zawleczkę.

d.

Nacisnąć dźwignię uwalniając środek
gaśniczy.
Strumień środka gaśniczego skierować
w stronę źródła ognia

Podstawowe zasady gaszenia pożaru - zasady użycia gaśnic:
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5.16. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Z uwagi na przeznaczenie i wielkość przedmiotowego obiektu budowlanego – musi
być dla niego zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia
pożaru. Budynek wydzielono ścianą pożarową w pionie od fundamentów do przekrycia
dachu. Wydzielone części budynków mogą być traktowane jako odrębne budynki.
Powierzchnia wewnętrzna wydzielonych części nie przekracza 1000 m2. Kubatura brutto
wydzielonych części nie przekracza 5000 m3. Zatem wymagana ilość wody do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków o ww. gabarytach to
10 dm3/s łącznie z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm. Wydajność nominalna
przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa nie może być mniejsza niż 10 dm3/s. W/w hydranty
znajdują się w odległościach: < 75m od chronionego budynku ale w odległości > 5m od niego
oraz w odległości Umiejscowienie hydrantów zewnętrznych przedstawiono w części
graficznej niniejszego dokumentu.

5.17. Drogi pożarowe.

Zaprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, strefa pożarowa obejmuje
jedynie pierwszą kondygnację w związku z powyższym nie ma obowiązku zapewnienia drogi
pożarowej. Pomimo powyższego zgodnie z dokumentacją projektową budynku droga
pożarowa została zaprojektowana. Przebieg zgodnie z planem sytuacyjnym.

6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
6.1. Zasady alarmowania
Każdy, kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu
zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczać do paniki, natychmiast zaalarmować :
- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki
- Państwową Straż Pożarną telefon 998
- Telefon ratowniczy telefon 112
(numer 112 zastępuje wszystkie dotychczasowe numery)
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- Właściciela budynku lub osobę zastępującą
- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki
Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
- gdzie się pali – nazwa obiektu, dokładny adres,
- co się pali – np. odzież, wykładziny, meble, artykuły,
- czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się materiały łatwo palne,
- numer telefonu, z którego podaje się informację oraz swoje imię i nazwisko. Uwaga! po
potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez telefonistę, odłożyćsłuchawkę i odczekać przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie
W razie potrzeby ( wypadek lub awaria ) zaalarmować :
Pogotowie ratunkowe telefon 999
Policję telefon 997
Pogotowie gazowe telefon 992
Pogotowie energetyczne telefon 991
Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego
zagrożenia.
Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczogaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.Do czasu przybycia straży pożarnej
kierownictwo akcją sprawuje Właściciel lub osoba go zastępująca. Każda osoba zobowiązana
jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
6.2. Obowiązki pracowników.
Zadania szczegółowe pracowników stosownie do schematu organizacyjnego
i zajmowanego stanowiska określono w dalszej części instrukcji.
6.2.1. Obowiązki Właściciela.
Właściciel w zakresie ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialny jest za: zapewnienie
środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizację ochrony
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przeciwpożarowej w obiekcie, zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiekcie, zapewnienie wyposażenia
obiektu i terenu w sprzęt pożarniczyi ratowniczy oraz środki gaśnicze, zapewnienie osobom
przebywającym w obiekcie lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
przygotowanie budynku administracyjnego i terenów do prowadzenia akcji ratowniczogaśniczej, ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia, prawidłową realizację planów dostosowania obiektu do wymagań
ochrony

przeciwpożarowej,

o

ile

będą

sporządzane

z

uwagi

na

okoliczności,

rozpatrywaniei wdrażanie wniosków zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa
pożarowego

w obiekcie,

przeciwpożarowej,
nadzorowanie

zgłaszanych

nadzoru

przestrzegania

przez

wszystkich
przez

osobę

szczebli

osoby

prowadzącą

oraz

sprawy

pozostałych

zatrudnione

w

ochrony

pracowników,

obiekcie

przepisów

przeciwpożarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli, okresowe
rozpatrywanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, zapewnienie realizacji
zaleceń pokontrolnych wydanych przez właściwy organ.
6.2.2. Obowiązki osób odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej.
W zakresie administrowania użytkowanymi pomieszczeniami zobowiązani są do:
znajomości i stosowania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności
dotyczących prawidłowego utrzymania i eksploatacji obiektu, i istniejących w obiekcie
instalacji, jak również kontrolowania przestrzegania tych przepisów, nadzoru nad
instalacjami: elektryczną, uziemiającą, wodociągową ppoż., itp. (egzekwowania sprawności
technicznej,

terminów

przeglądów

itp.),

sprawowania

nadzoru

nad

prawidłowym

rozmieszczaniem, stanem technicznym oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń
przeciwpożarowych

odpowiednim

oznakowaniem

i

utrzymaniem

dróg

ewakuacyjnychi pożarowych, zgłaszania przełożonym wniosków w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego pomieszczeń, urządzeń i instalacji w budynkach, dokonywania
przeglądów tych instalacji i prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami,utrzymywania instalacji w należytym stanie technicznym, a w razie potrzeby do
przeprowadzenia ich modernizacji, realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych
przeglądów i kontroli urządzeń i instalacji, określania zasad postępowania w przypadku
awarii urządzeń i instalacji, rozpatrywania wniosków dotyczących poprawy stanu
bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, wpływających od pracowników, i przedstawienie
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ich do realizacji, uczestniczenia w ustalaniu środków i sposobów zabezpieczenia prac
pożarowo niebezpiecznych, wnioskowanie o zastosowanie sankcji służbowych w stosunku do
pracowników winnych nieprzestrzegania przepisów i wymogów przeciwpożarowych,
W zakresie prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej zobowiązani są do:
nadzoru nad właściwą i terminową konserwacją sprzętu pożarniczego, kontrolowania
przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz
prowadzenia działalności propagandowej i ostrzegawczej w tym zakresie, uczestniczenia
w kontrolach stanu zabezpieczenia ppoż., prowadzonych przez jednostkę nadrzędną lub osobę
upoważnioną, wyposażania budynku w sprzęt gaśniczy i ratowniczy, wyposażania budynkuw
pożarnicze tablice informacyjne, kierowanie nowo zatrudnionych pracowników lub
pracowników

zmieniających

stanowisko

pracy

na

szkolenie

z

zakresu

ochrony

przeciwpożarowej, organizowania okresowych szkoleń obejmujących zagadnienia z zakresu
ochrony

przeciwpożarowej,

z wymaganiami

ochrony

zapewnienia

ppoż.

projektów

opiniowania
modernizacji

pod

względem

pomieszczeń

zgodności
i

procesów

technologicznych, współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku, nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych, prowadzenia dokumentacji
związanej z ochroną ppoż. zawierającej m.in. protokoły kontrolii meldunki o realizacji
zaleceń pokontrolnych, wykazy sprzętu pożarniczego i plan jego rozmieszczenia, plany
dostosowania obiektów do wymagań ochrony ppoż.
W zakresie nadzorowania nowych inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia:
uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej założeń techniczno-ekonomicznych
inwestycji budowlanych, uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów
branżowych, uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej wszelkich zmian
w założeniach

techniczno-ekonomicznych

z postanowieniami

niniejszej

instrukcji,

i w projektach,
realizacji

zapoznania

zaleceń

z

wykonawców

zakresu

ochrony

przeciwpożarowej wpisanych do dziennika budowy, uzyskania wszystkich wymaganych przy
odbiorze przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej protokołów pomiarów
i sprawdzeń, przygotowania dokumentacji wymaganej przy odbiorze.
6.2.3. Obowiązki wszystkich pracowników.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym
obowiązkiem każdego pracownika. Pomieszczenia powinny być użytkowane i utrzymywane
zgodnie z założeniami projektowymi oraz w stanie gwarantującym bezpieczeństwo pożarowe.
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W szczególności pracownik jest obowiązany: znać i przestrzegać przepisy, i zasady
bezpieczeństwa pożarowego, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, znać
procedury

postępowania

na

wypadek

powstania

pożaru,

sposobów

alarmowania

i przeprowadzania ewakuacji, wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń
i wskazówek przełożonych, dbać o bezpieczeństwo pożarowe oraz o należyty stan urządzeń,
narzędzi, sprzętu, jak również o porządek i ład w miejscu pracy, niezwłocznie usuwać
stwierdzone usterki mogące spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru oraz
zgłaszać o tym właściwym przełożonym, dopilnować, aby osoby postronne przebywające na
terenie miejsca pracy stosowały się do przepisów przeciwpożarowych, dokładnie sprawdzić
po zakończeniu pracy stanowisko pracy, usunąć wszelkiego rodzaju odpadki i śmieci,
wyłączyć dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników nie przystosowanych do
pracy ciągłej, przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach
zabronionych, znać sposób alarmowania Państwowej Straży Pożarnej, użycia podręcznego
sprzętu gaśniczego oraz gaszenia pożaru w zarodku, znać rozmieszczenie wyjść
ewakuacyjnych z budynku, znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w pobliżu
miejsca pracy i zasady rozmieszczenia w budynku, nie zastawiać dróg i wyjść
ewakuacyjnych,

dostępu

do

podręcznego

sprzętu

gaśniczego

oraz

urządzeń

przeciwpożarowych, nie blokować drzwi przeciwpożarowych.
Zabronione jest przy użytkowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych dokonywanie
czynności, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe,a w szczególności: obsługiwanie
urządzeń

niezgodnie

z

instrukcją

eksploatacyjną,

korzystanie

z

uszkodzonych

instalacjii urządzeń elektrycznych, włączanie do jednego gniazdka zbyt dużej ilości
odbiorników energii elektrycznej, wyjmowanie wtyczek z gniazd ściennych pociągając za
przewód, zakładanie prowizorycznych instalacji oraz urządzeń elektrycznych, niewłaściwe
ułożenie kabli elektrycznych zasilających przenośne odbiorniki energii elektrycznej
(np. ułożenie przewodów w przejściach komunikacyjnych i chodzenie po nich), używaniew
pomieszczeniach biurowych grzałek, kuchenek, piecyków elektrycznych oraz żelazek,
zastawianie dojść do tablic rozdzielczych oraz wyłączników prądu, umieszczanie materiałów
palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od punktów świetlnych, stosowanie na osłony
punktów świetlnych materiałów łatwo zapalnych lub trudno zapalnych w odległości mniejszej
niż 5 cm, samowolne naprawianie lub przerabianie uszkodzonych instalacji elektrycznych.
Każdy pracownik zobowiązany jest do uporządkowania swojego stanowiska pracy po jej
skończeniu, a w szczególności: schowania dokumentacji (pracownicy biurowi) i innych
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przedmiotów pracy do szaf i biurek a odpadów do pojemników na śmieci, wyłączenia spod
napięcia wszystkich odbiorników energii elektrycznej, wyłączenia światła.
6.3. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego
zagrożenia

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie o tym zaalarmować osoby
znajdujące się w sąsiedztwie miejsca pożaru oraz osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu.
Po zaalarmowaniu należy przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjąć gaszenie
pożaru. Osoby zaalarmowane powinny także w miarę możliwości przystąpić do działań
ratowniczych, udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym, ewakuować
zagrożone mienie lub opuścić zagrożone miejsce. Osoby opuszczające miejsce pożaru
powinny poinformować o tym fakcie swoich przełożonych, innych współpracowników oraz
zaalarmować służby ratownicze. Po wykonaniu tych czynności osoby ewakuowane powinny
udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki i oczekiwać tam na dalsze polecenia Kierującego
Działaniami Ratowniczymi (KDR) z ramienia budynku, przybyłych jednostek ratowniczych
Państwowej Straży Pożarnej (PSP). KDR -em z ramienia obiektu, staje się osoba, która
pierwsza zauważyła pożar i przystąpiła do działań ratowniczych lub osoba wyznaczona przez
kierownika budynku. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:
zachować własne bezpieczeństwo, w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi,
przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu, wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do
strefy pożaru. Nie wolno gasić wodą instalacjii urządzeń elektrycznych będących pod
napięciem w następnej kolejności usunąć z miejsca pożarui bezpośredniego sąsiedztwa
wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt
i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp., nie należy otwierać bez potrzeby
drzwii okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza
sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał
pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od
strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy, wchodząc do zadymionych pomieszczeń
lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania.
Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną
chustką.

Strona 38 z 61

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Od Praktyki Do Profesjonalizmu–Bożkowskie Centrum Umiejętności, Bożków, dz. nr 811/11
6.4. Zasady alarmowania współpracowników, przełożonych i służb alarmowych na
wypadek pożaru lub innego zagrożenia
Każdy użytkownik, który na terenie budynku zauważył pożar, uzyskał informację
o pożarze i/lub innym miejscowym zagrożeniu, zobowiązany jest zachować spokój i nie
dopuścić do paniki.O zaistniałym zdarzeniu należy ostrzec osoby zagrożone w sposób
stanowczyi zrozumiały. Zaalarmowania osób zagrożonych należy dokonać donośnym głosem
lub przy użyciu dostępnych w danej chwili przedmiotów wydających głośne dźwięki.
Ostrzeżenie pozostałych pracowników można dokonać głosowo samodzielnie lub przy użyciu
dostępnych środków łączności przewodowej lub bezprzewodowej. W podobny sposób
informujemy o pożarze swoich bezpośrednich przełożonych.
Dodatkowo, przykładowy sposób ogłaszania alarmu:

Osoba upoważniona ogłasza alarm na wypadek pożaru wołając
donośnym głosem:
TRZY RAZY SŁOWO
„EWAKUACJA”
NASTĘPUJĄCE W KRÓTKICH ODSTĘPACH CZASU PO SOBIE
Osoba upoważniona ogłasza alarm na wypadek innego miejscowego
zagrożenia wołając donośnym głosem:
TRZY RAZY SŁOWO
„EWAKUACJA”
NASTĘPUJĄCE W KRÓTKICH ODSTĘPACH CZASU PO SOBIE
oraz powinna wypowiedzieć komunikat „Na terenie budynku (jego części)
powstał pożar ( jeżeli powstało inne zagrożenie należy wymienić jakie).
Dyrektor/Kierownik (nazwisko) zarządza alarm ewakuacyjny dla
wszystkich osób znajdujących się w obiekcie (jego części).
Proszę niezwłocznie opuścić budynek najbliższym wyjściem
ewakuacyjnym.”
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Równorzędnym zadaniem dla pracowników jest powiadomienie odpowiednich służb
ratowniczych. Powinny tego dokonać osoby opuszczające miejsce powstania pożaru lub
osoba wyznaczona przez pierwszego KDR. Należy tego dokonać telefonicznie lub w inny
dostępny w Obiekcie sposób. W przypadku powstania pożaru w pierwszej kolejności należy
alarmować PSP tel. 998, następnie Pogotowie Ratunkowe tel. 999 i Policję 997. Po uzyskaniu
połączenia ze Strażą Pożarną należy podać następujące informacje:
- Gdzie się pali?– dokładny adres,
- Co się pali?– rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się
materiału, (np. odzieżw pomieszczeniu szatni),
- Czy istnieje zagrożenie dla życia, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne,
wybuchowe itp.?
- Numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko?
UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę Stanowiska
Kierowania PSP należy odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne
sprawdzenie zgłoszenia!!!
6.5. Zadania i obowiązki pracowników podczas prowadzenia działań przez służby
ratownicze
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do prowadzenia działań ratowniczych aż do
przybycia jednostek PSP i zorganizowania przez nie dalszych działań ratowniczo gaśniczych. Wszyscy pracownicy winni stosować się do poleceń wydawanych przez KDR-a,
bez względu na zajmowane przez nią stanowisko. W tym czasie do zadań kadry kierowniczej
Firmy, należy zorganizowanie działań ratowniczych w celu spowolnienia, zatrzymania
rozwoju lub ugaszenia pożaru, udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym
oraz zarządzenia koniecznej ewakuacji pracownikówi osób znajdujących się w zagrożonym
miejscu w budynku. W momencie przybycia na miejsce jednostek PSP, kierowanie
działaniami ratowniczymi przejmuje KDR z ramienia straży pożarnej. Ma on prawo
wydawania także poleceń wszystkim pracownikom oraz osobom znajdującym się na jego
terenie. KDR z ramienia straży ma prawo zażądać od kierownictwa oraz pracowników
pomocy w postaci użyczenia pojazdów, maszyn, urządzeńi narzędzi, będących własnością
bud. adm. na cele prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Ma też prawo zażądać
pomocy przez osobiste wykonywanie czynności przez pracowników, jednak tylko w zakresie
prac pomocniczych, niezwiązanych z bezpośrednim gaszeniem pożaru i usuwaniem jego
skutków.
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6.6. Zadania i obowiązki pracowników po zakończeniu działań ratowniczych
Po

zakończeniu

działań

ratowniczo-gaśniczych

obowiązkiem

wszystkich

pracowników jest nadzór nad miejscem pożaru oraz pozostałymi miejscami i budynkami
w celu zapobieżenia powtórnego zapalenia, czyli powstania tzw. pożaru wtórnego.
Zarządca obiektu odpowiedzialny jest za: zabezpieczenie miejsc pożarui wystawienie
posterunku na pogorzelisku

w celu

zabezpieczenia powstania

pożaru wtórnego,

zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznościi przyczyn powstania pożaru,
przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy
ubezpieczeniowej i/lub komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn powstania
pożaru.
6.7. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:
1. Po ogłoszeniu sygnału „ewakuacja" wszystkie osoby znajdujące sięw budynku,
a w szczególności pracownicy zobowiązani są:
- jeżeli występuje zadymienie - w miarę możliwości zamknąć drzwi do pomieszczeń objętych
pożarem, aby ograniczyć szybkość rozwoju pożaru i przenikanie gazów pożarowych, a także
przewietrzyć drogi ewakuacyjne
- otworzyć drzwi ze wszystkich pomieszczeń na korytarz,
- powiadomić wszystkie osoby o konieczności ewakuacji, przystąpić do ewakuacji
- apelować o spokój,
- wskazać osobom kierunek ewakuacji
- sprawdzić wszystkie pomieszczenia (również toalety), czy są opuszczone przez ludzi
- przygotować i przystąpić do ewakuacji mienia,
- zabezpieczyć ewakuowane mienie
2. W pierwszej kolejności, należy ewakuować ludzi z tych pomieszczeń,w których powstał
pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń,
z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez
pożar lub zadymienie.
3. Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu
wózków, noszy bądź przenosić na rękach.
4. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie dostępnymi środkami
powiadomić kierownika akcji ratunkowej. Osoby odcięte od wyjścia, a znajdujące sięw strefie
zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu

najbardziej oddalonym od źródła pożaru

i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować, na zewnątrz przy
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pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych
jednostek ratowniczych.
5. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej
starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie w dolnych
partiach pomieszczeń i korytarzy.
6. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłonić chustką zmoczoną w wodzie –
sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg
ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku
ruchu.
7. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji
i ratowania osób. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń,
dokumentacji i przedmiotów.
8. Po zakończeniu ewakuacji tj. opuszczeniu budynku czy zagrożonej strefy, kierujący akcją
zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły poszczególne pomieszczenia.
W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie należy natychmiast zgłosić ten fakt
jednostkom ratowniczym, przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie
pomieszczeń budynku.
9. W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji
o przebiegu akcji, a następnie podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki
taktycznej Straży Pożarnej.
6.8. Zabezpieczenie pogorzeliska
Właściciel lub osoba zastępująca go jest odpowiedzialna za:
a) zabezpieczenie miejsc pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego
w celu zapobieżenia powstaniu pożaru wtórnego,
b) przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy
ubezpieczeniowej lub komisji zwołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyny powstania
i rozprzestrzeniania się pożaru.
Aby zapewnić stałą możliwość zapoznania się pracowników budynku oraz innych
użytkowników obiektu, z informacjami i pouczeniami o zasadach bezpieczeństwa
pożarowego, należy wywiesić w miejscach najczęściej uczęszczanych INSTRUKCJĘ
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU.
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7. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względempożarowym, jeżeli takie
prace są przewidywane
Pod pojęciem „prac niebezpiecznych pożarowo” rozumie się prace remontowobudowlane związane z użyciem otwartego ognia. Prowadzone wewnątrz obiektu, na terenie
przyległym do niego lub na placu składowym (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie
palnikiem, lutowanie, podgrzewanie, lakierowanie). Prace niebezpieczne pożarowo należy
prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru, w związku z czym budynek
i pomieszczenia powinny być wcześniej przygotowane do wykonywania takich prac.
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów należy wprowadzić
instrukcję zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo obowiązującą na terenie
Bożkowskiego Centrum Umiejętności.
1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników za
zapewnienie

bezpieczeństwa

pożarowego,

przy

wykonywaniu

prac

pożarowo

niebezpiecznych.
2. Pod pojęciem prac pożarowo - niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace, nie
przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami, jak:
- prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz
obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub
palnych elementów konstrukcyjnych budynku,
- prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych,
-prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem (np. w pomieszczeniach, w których
prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub pyłów palnych).
Do prac takich zaliczyć należy w szczególności:
Wszelkie prace z otwartym ogniem, np.:
- spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,
- podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów,
- podgrzewanie lepiku, smoły itp.,
- rozniecanie ognisk,
- używanie materiałów pirotechnicznych.
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Wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i płynów, przy których mogą
powstać mieszaniny wybuchowe, np.:
- przygotowanie do stosowania cieczy i pyłów,
- stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania, - suszenie
substancji palnych,
- usuwanie pozostałości tych substancji ze stanowisk pracy.
Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo jak
spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie itp., w pomieszczeniach,
w których (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane są prace z zastosowaniem materiałów
palnych, polegające w szczególności na:
- klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych,
- szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiałów palnych,
- zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy zastosowaniu
materiałów palnych,
- montowaniu wyposażenia wnętrz, wykonanego z materiałów palnych.
2. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować
bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub
użytkownik obiektu jest obowiązany:
- ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub
wybuchu;
- wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające
odpowiednie kwalifikacje;
- zaznajomić osoby wykonujące prace z występującymi zagrożeniami pożarowymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania
pożaru lub wybuchu;
- oczyścić pomieszczenia lub miejsca, gdzie będą wykonywane pracez wszelkich palnych
materiałów i zanieczyszczeń;
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- odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkie przedmioty palne
i niepalne w opakowaniach palnych;
- zabezpieczyć przed działaniem, np. odprysków spawalniczych materiały,których usunięcie
na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich, np. arkuszami blachy, płytami
gipsowymi itp.;
- sprawdzić, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty
podatne na zapalenie, wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych, nie
wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
- uszczelnić materiałami niepalnymi wszelkie przelotowe otwory instalacyjne, kablowe,
wentylacyjne itp. znajdujące się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
- zabezpieczyć przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kable,
przewody elektryczne, gazowe oraz instalacje z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu
zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pożarowo;
- sprawdzić, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji łatwo
zapalnych;
- przygotować w miejscu dokonywania prac m.in.:
1) napełnione wodą metalowe pojemniki na rozgrzane odpadki, np. drutu spawalniczego,
elektrod itp.;
2) materiały osłonowe i izolacyjne niezbędne do zabezpieczenia toku prac;
- posiadać w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł
pożaru;
- zapewnić stałą drożność wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych
pożarowo.
3. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy wyposażyćw podręczny
sprzęt gaśniczy, w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.
4. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo, w budynku, w pomieszczeniu oraz
w pomieszczeniach sąsiednich, należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia
prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy ) został
zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem
osób postronnych.
5. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin, a w razie konieczności pogodzinach,
licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.
Strona 45 z 61

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Od Praktyki Do Profesjonalizmu–Bożkowskie Centrum Umiejętności, Bożków, dz. nr 811/11
6. Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonane wyłącznie przez osoby do tego
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania
prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania
pożaru.
7. Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie
wykonywania prac i pod stałym nadzorem.
Przykłady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych:

Rys.1. Materiały palne, których nie można odsunąć
poza zasięg rozprysków spawalniczych osłaniamy
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo:
1-ekran z blachy, 2-koc z włókna szklanego.

Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do
sąsiednich pomieszczeń pozostające w zasięgu
rozprysków
spawalniczych
powinny
być
uszczelnione materiałem niepalnym (1).

Rys.2.
Spawane
przewody,
części
maszyn
i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych
stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające
w pobliżu nich należy skutecznie chłodzić:
1-przewód doprowadzających wodę, 2-zwoje sznura
z materiału niepalnego, 3-koc włókna szklanego.

Rys.4. Z izolowanych rurociągów, na których
prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć
izolację cieplną na odcinku gwarantującym
bezpieczeństwo, a w razie potrzeby chłodzić
skutecznie: 1-przewody doprowadzające wodę, 2zwoje sznura z materiału niepalnego.
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Rys.5. Elementy instalacji rozgrzewające się przy
spawaniu od płomienia lub na skutek przewodnictwa
cieplnego, stykające się z materiałami palnymi należy
zdemontować lub skutecznie chłodzić: 1-palna
ścianka, 2-niepalna wykładzina, 3-haki podtrzymujące
instalację.

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

Rys.7. Cięte lub spawane pojemniki mogące zawierać
gazy lub pary palnych cieczy należy przed
przystąpieniem do prac wypełnić gazem obojętnym
np. gazami spalinowymi poprzez urządzenie do
wyłapywania iskier: 1-urządzenie do wyłapywania
iskier, 2-woda, 3-przewód.

Rys.8. Niewielkie pojemniki mogące zawierać palne
gazy lub pary cieczy palnych zabezpieczamy
skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem
napełniając je wodą (1).

Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo.
Osoba, która została upoważniona przez Właściciela budynku do sprawowania nadzoru nad
przebiegiem prac niebezpiecznych pożarowo, powinnaw szczególności:
• znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych
przepisów przez podległych pracowników,
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• sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz
wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,
• wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo
powstania pożaru do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,
• brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac
niebezpiecznych pożarowo.
Do obowiązku wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo należy w szczególności:
• sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed
możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru, • ścisłe przestrzeganie zaleceń
zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,
• znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
• sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo,
• ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzeniadanego
rodzaju prac niebezpiecznych,
• sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy czy stanowisko zostało wyposażone
w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,
• rozpoczynanie prac niebezpiecznych pożarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem pracy,
• poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo,
• przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających
powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,
• meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo
oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie
wykonywania prac,
• dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczeniaw celu
stwierdzenia czy podczas wykonania prac niebezpiecznych pożarowo nie zainicjowano
pożaru,
• wykonanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych
z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pożarowo.
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8. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
1. Przed praktycznym sprawdzeniem ewakuacji należy:
- ustalić jakie zagrożenie wystąpi, którego następstwem będzie konieczność przeprowadzenie
ewakuacji (pożar, wybuch itp.),
- stosownie do powstałego zagrożenia, ustalić zakres ewakuacji (kilka sal, cały oddział, cała
kondygnacja, kilka kondygnacji),
- ustalić docelowe miejsca ulokowania ewakuowanych osób oraz określić drogi ewakuacji,
które będą prowadziły do docelowego miejsca ewakuacji (należy pamiętać, że docelowe
miejsce ewakuacji musi się znajdować w innej strefie pożarowej niż te w którym powstał
- określić sprzęt do celów ewakuacyjnych
- poinformować pracowników Budynku o planowanym ćwiczeniu,
- wyznaczyć osoby odpowiedzialne za:
a) ogłoszenie alarmu,
b) rejestrowanie czasu ewakuacji,
c) przeliczenie osób ewakuowanych w docelowym miejscu ewakuacji oraz sprawdzenie czy
w ewakuowanych pomieszczeniach nie pozostały osoby),
d) przebieg ewakuacji
2. Należy zwracać uwagę na stan dróg ewakuacyjnych (korytarzy):
- sprawdzić czy drogi ewakuacyjne oznakowane zostały znakami fotoluminestencyjnymi
zgodnie z Polskimi Normami, oraz czy pracownicy Budynku są zapoznani z zasadami
ewakuacji określonymi w niniejszej instrukcji,
- sprawdzić czy wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej można otworzyć,
- sprawdzić drożność dróg ewakuacyjnych(czy nie zostały zastawione przez szafy, krzesła,
kwiaty, stoliki itp.)
3. W trakcie ewakuacji próbnej należy sprawdzić:
- czy drzwi na drogach ewakuacyjnych można otworzyć po zaniku napięcia elektrycznego
w obiekcie,
- czy po wyłączeniu prądu w obiekcie zapala się automatycznie oświetlenie awaryjne,
- czy ilość personelu była wystarczająca w celu sprawnego przeprowadzania ewakuacji,
- czy ilość sprzętu do potrzeb ewakuacyjnych była wystarczająca oraz czydostęp do niego był
utrudniony,
- czy na drogach ewakuacyjnych nie tworzą się zatory przy przemieszczaniu się ludzi,
- czy wystąpiła panika,
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- czy pracownicy stosowali zasady ewakuacji określone w niniejszej instrukcji,
4. Po ewakuacji należy przeprowadzić spotkanie z wszystkimi uczestnikami ćwiczeń,
w którym należy podsumować przebieg ewakuacji oraz omówić:
- wszystkie zauważone nieprawidłowości, jeżeli takie wystąpiły,
- ocenę drożności i równomierności rozłożenia natężenia strumieni ludzi na głównych
drogach ewakuacyjnych,
- zasięg słyszalności środków użytych do ogłaszania alarmu, ocenę skuteczności ogłaszanego
alarmu,
- zamierzenia, które należy przedsięwziąć, aby wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości,
a tym samym poprawić warunki ewakuacji i bezpieczeństwa w obiekcie.
5. W razie potrzeby dokonać koniecznych zmian w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6. Osoba prowadząca sprawy ochrony ppoż. w obiekcie wypełnia protokół z ewakuacji
wg załączonego wzoru w załączniku.

9. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu w tym zatrudnionych pracowników,
z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji

Do zapoznania się z niniejsząi przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy
pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji, pracownicy potwierdzają w oświadczeniu
własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobowych pracownika.
Postanowienia

instrukcji

obowiązują

również

pracowników

firm

i przedsiębiorstw

prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace na terenie
obiektu.
Umowa o powierzenie prac lub najem obiektów (ich części) musi zobowiązywać
wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.
Wykonawcy ponadto zobowiązani są do zapoznania z treścią instrukcji swoichpracowników,
którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem.
Właściciel/Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować
wykonawców, najemców zakresie realizacji ww. ustaleń i przestrzegania przez ich
pracowników postanowień instrukcji.
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Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych
1) Szkolenie wstępne – obejmuje pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznaniu
ich z występującym w budynku zagrożeniem pożarowym, obowiązującymi przepisami
w zakresie

zapobiegania

pożarom

oraz

zasadami

zwalczania

pożarów

(Instrukcja

Bezpieczeństwa Pożarowego)
2) Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:
a) zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
b) zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
c)zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,
d)zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
3)Szkolenie specjalistyczne – dotyczy pracowników:
a) nadzorujących zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo.
Zasady organizacji i prowadzenia szkoleń
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
1) szkolenie wstępne,
2) szkolenie i doskonalenie okresowe, zwane „szkoleniem okresowym”.
Programy szkoleń, określają szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia.
Osoba odpowiedzialna opracowuje dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów),
w porozumieniu z pracodawcami – jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia
takiej działalności, w oparciu o ramowe programy szkolenia. Szkolenie okresowe
przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 lat ( na stanowiskach robotniczych co 3 lata )
Dokumentacja szkoleń
Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego musi być udokumentowane.
- dokumentację wstępnego i instruktażowego szkolenia przeciwpożarowego stanowi
oświadczenie pracownika (wzór oświadczenia w załączeniu).
- szkolenie specjalistyczne powinno stanowić notatkę osoby prowadzącej szkolenie,
zawierać datę, miejsce, wykaz uczestników i program szkolenia. Notatkę przechowuje osoba
wyznaczona do prowadzenia spraw pracowniczych we właściwej teczce dokumentacji.
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10. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich
stałymi użytkownikami
Do obowiązków wszystkich pracowników, należy:
• przestrzeganie przepisów ppoż.,
• uczestniczenie w szkoleniach w dziedzinie ppoż. i poddawanie się sprawdzianom wiedzy
w tym zakresie,
• realizacja poleceń przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa
pożarowego w budynku,
• utrzymywanie należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
• prawidłowe użytkowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,w szczególności
przestrzeganie zakazów samodzielnego naprawiania bezpieczników,
•

zakaz

użytkowania

urządzeń

grzejnych

niemających

związku

z

wykonywaną

pracąi umieszczania na punktach świetlnych osłon i dekoracji z materiałów palnych,
• natychmiastowe działanie mające na celu usunięcie przyczyn mogących spowodować pożar
lub inne zagrożenie,
• przestrzeganie, aby inne osoby przebywające w budynku stosowały się do obowiązujących
przepisów ppoż.,
• znajomość numeru telefonu alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej,
• posiadanie umiejętności posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym,
• przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podanych w instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego,
• nietarasowanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do wszelkich urządzeń związanych
z bezpieczeństwem pożarowym w budynku,
• znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru,
• zgłaszanie przełożonym lub upoważnionemu pracownikowi prowadzącemu sprawy ppoż.
zauważonych zagrożeń i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż.,
• uczestniczenie w akcjach gaśniczych i ratowniczych w przypadku pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia oraz wykonywanie wszystkich poleceń kierującego akcją.
Do zadań wszystkich pracowników, należy:
• zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia,
• zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
• prowadzenie działań ratowniczych.

Strona 52 z 61

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Od Praktyki Do Profesjonalizmu–Bożkowskie Centrum Umiejętności, Bożków, dz. nr 811/11

UWAGA !
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach
sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które
wpływają
na
zmianę
warunków
ochrony
przeciwpożarowej.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach
dostępnych dla ekip ratowniczych w sposób umożliwiający ich
natychmiastowe wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań
ratowniczych.

Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Od Praktyki Do
Profesjonalizmu–Bożkowskie Centrum Umiejętności, Bożków, dz. nr 811/11
obejmuje swym zakresem tematykę określoną w § 6 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
/Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719/.
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11. Załączniki
Załącznik nr 1 - Protokół z przeprowadzonej próbnej ewakuacji.
Bożków, dnia ............................

Centrum Kształcenia Praktycznego
Bożkowskie Centrum Umiejętności
Bożków, dz. nr 811/11
57-441 Bożków
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej próbnej ewakuacji osób (praktycznego sprawdzenie organizacji oraz
warunków

ewakuacji)

-

zgodnie

z

§

17

rozporządzenia

Ministra

Spraw

Wewnętrznychi Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/
z obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Bożkowie

1. Godzina rozpoczęcia ewakuacji ................................
2. Godzina zakończenia ewakuacji ................................
3. Sposób ogłoszenia próbnego alarmu ...........................................................
4. Osoba ogłaszająca alarm próbny .................................................................
5. Miejsce koncentracji osób ewakuowanych ..................................................
6. Czy wszystkie osoby zostały ewakuowane ..................................................
7. Uwagi pozostałe.

......................................
/podpis właściciela/

...............................................................
/podpis osoby nadzorującej ewakuację/
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie.
Bożków, dnia ……………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana…………………………………………….odbyłem/odbyłam*
w dniu/dniach*......................................... szkolenie wstępne / okresowe * z zakresu ochrony
przeciwpożarowej obowiązujące na terenie i w budynku Centrum Kształcenia Przktycznego
w Bożkowie, 57-441 Bożków, a w szczególności znane mi są:
1. zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie,
2. przepisy o ochronie przeciwpożarowej i konsekwencje, jakie powoduje ich nie
przestrzeganie,
3. zasady postępowania na wypadek pożaru,
4. zasady obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
5. warunki prowadzenia ewakuacji osób i mienia.
Ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

………………………………
imię, nazwisko

………………………………
podpis

*U wa g a : niep o tr z eb ne s kr e ś lić .
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Załącznik nr 3
pożarowo.

- Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych
Protokół nr...........
zabezpieczenia przeciwpożarowego prac
niebezpiecznych pożarowo

1. Nazwa, określenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie
prac niebezpiecznych pożarowo...................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Kategoria zagrożenia ludzi, obciążenie ogniowe
materiałóww pomieszczeniu/miejscu
prac..............................................................................

oraz

właściwości pożarowe
wykonywania

......................................................................................................................................................
3. Rodzaj elementów budowlanych, ich zapalność występująca w pomieszczeniach lub
rejonie przewidzianym do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo...................................
......................................................................................................................................................
4. Sposób zabezpieczenia pożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. Na okres
wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo............................................................................
......................................................................................................................................................
5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac
niebezpiecznych pożarowo...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
6, Środki i sposób alarmowania współpracowników i straży pożarnej w przypadku powstania
pożaru............................................................................................................................................
7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpożarowego toku prac niebezpiecznych pożarowo– wyniki pomiarów zostały
umieszczone w tych pomieszczeniach…………………………………………………………..
8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w czasie
wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo............................................................................
9. Osoba(y) zobowiązana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych
pożarowo po ich zakończeniu.......................................................................................................

Podpisy członków komisji
Bożków, dnia…………………….
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Załącznik nr 4 - Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo.
Zezwolenie nr .........
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo
1. Miejsce pracy:
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(budynek, kondygnacja, pomieszczenie itp.)

2. Rodzaj wykonywanej pracy.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Czas pracy, dzień............................................................... Od godz............do godz. ..........
4. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe w miejscu prowadzenia prac...........................................
....................................................................................................................................................
5.Sposóbzabezpieczeniaprzedmożliwościązainicjowaniapożaruwybuchu...................................
..................................................................................................................................................
6. Środki zabezpieczenia:
a) przeciwpożarowe..............................................................................................................
................
b) BHP...................................................................................................................................
................
c) Inne....................................................................................................................................
...............
7. Sposób wykonania pracy........................................................................................................
8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pożarowo.............................................................................................
Imię i Nazwisko........................................ Wykonano...............Podpis..........................
b) wyłączenie rejonu prac spod napięcia............................................................................
Imię i Nazwisko......................................... wykonano...............Podpis..........................
c) dokonano analizy pomiaru par cieczy, gazów i pyłów....................................................
Imię i Nazwisko......................................... wykonano...............Podpis..........................
d) stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż.........................
........................................................................................................................................
Imię i Nazwisko......................................... wykonano............... podpis ........................
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9. Zezwalam na rozpoczęcie prac......................................................................................
w dniu.......................... od godz................................. do godz. ..............................................
(zezwolenie jest ważne tylko po, złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8)

............................................
podpis wnioskującego

................................................................
podpis odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo

10. Prace zakończono w dniu................................................. o godz. ............................
Wykonawca................................................................. Podpis ..........................................
11. Skontrolowano stanowisko pracy po zakończeniu pracy:
- po 1 godzinie
Nazwisko i Imię ……………………………………………Podpis …………………………
- po 2 godzinach
Nazwisko i Imię ……………………………………………Podpis …………………………
- po 4 godzinach
Nazwisko i Imię …………………………………………… Podpis …………………………
- po 8 godzinach
Nazwisko i Imię …………………………………………… Podpis …………………………..
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Załącznik nr 5 - Karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
L.p.

Data
aktualizacji

Wprowadzone zmiany w Instrukcji

Podpis osoby
dokonującej
zmian

1.

2.

3.

4.
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Załącznik nr 6 - Lista osób zapoznanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
Lista osób zapoznanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
Lp.
Imię i Nazwisko, stanowisko
1.

2.

Podpis
3.
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12. Część graficzna Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
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