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


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



zapewnieniu sił i środków do zwalczania w/w zdarzeń,



prowadzenie działań ratowniczych.
Ogólne obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające z art. 3 i 4
ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., w świetle którego osoba
fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku,
obiektu lub terenu jest obowiązana zabezpieczyć je przed pożarem lub innym
miejscowym
zagrożeniem.
Odpowiedzialność
za
naruszenie
przepisów
przeciwpożarowych spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku,
obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, a w szczególności
poprzez:


przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych,



wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz
środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami,



zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwa
i możliwości ewakuacji,



przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,



zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,



ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
miejscowego zagrożenia.

W oparciu o przytoczone obowiązki, całokształt przedsięwzięć nie ma charakteru
ostatecznego, ponieważ akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
innych ustaw określają kolejne obowiązki, jakie należy wypełnić w fazie projektowania,
wykonawstwa i utrzymania budynku, obiektu lub urządzania terenu.
Dlatego też podstawowym celem „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” jest
ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym,
porządkowym i innym, które muszą być przestrzegane podczas eksploatacji obiektu Zespołu
Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu
użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę
warunków ochrony przeciwpożarowej. Każda aktualizacja powinna być odnotowana w
karcie aktualizacji – załącznik nr 1.
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Przedmiotowa instrukcja obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu,
wykonawców robót niebezpiecznych pożarowo oraz wszelkie osoby przebywające
w obiekcie. Do zapoznania się z „Instrukcją” i 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.
Do zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz przestrzegania ustaleń w niej
zawartych bezwzględnie zobowiązany jest cały personel. Personel, pracownicy znający swe
środowisko, stanowiący zorganizowaną zbiorowość oraz mający warunki do doskonałego
poznania obiektu, poszerzone o znajomość zasad działania i postępowania w przypadku
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w oparciu o posiadaną instrukcję
zapewniają sprawne prowadzenie akcji ratowniczej, a także zminimalizują skutki
ewentualnego powstałego zdarzenia.
Obowiązek bezpośredniego zapoznania się z niniejszą Instrukcją dotyczy
wszystkich pracowników Szkoły.

Poniżej wzór oświadczenia
.......................................................
( imię i nazwisko)/

.......................................................
(stanowisko)/

Bolesławiec, dnia .....................

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Postanowienia
przedmiotowej instrukcji przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

..................................................
(podpis składającego oświadczenie)
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I. DANE INFORMACYJNE
1. Podstawa prawna opracowania instrukcji
1.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 roku, poz. 191 z późniejszymi zmianami).
1.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 roku, poz. 1422).
1.4. PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
1.5. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
1.6. PN-N-01256/04:1997 – „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne Środki Przeciwpożarowe”
1.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004 r., poz. 1860 z późn.
zm.).

2. Terminologia
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
1) technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to
urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania
i rozprzestrzeniania się pożarów.
2) urządzeniach przeciwpożarowych - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe,
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub
ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze
i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i
systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy
w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia
oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, oraz drzwi i bramy
przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania;
3) Ochrona przeciwpożarowa - realizacja wszelkich przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem.
4) Inne miejscowe zagrożenie - inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie wynikające
z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne,
ekologiczne i medyczne), stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
5) Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych, technicznych środków
zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzonych działań zapobiegawczych i
organizacyjnych – stan spokoju, pewności, poczucia bezpieczeństwa.
4) zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary
palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub
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przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu
połączonemu ze wzrostem ciśnienia;
6) Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - pod tym pojęciem rozumie się prace,
których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru
lub wybuchu. Do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zaliczyć można m.in.:
- roboty remontowo – budowlane i operacje związane z użyciem otwartego ognia lub
wysokich temperatur, wykonywane wewnątrz i bezpośrednio na obiekcie - na elewacji, bądź
na dachu budynku;
- prace związane ze spawaniem, zgrzewaniem, podgrzewaniem i lutowaniem prowadzone
poza stałymi, przeznaczonymi do tego celu miejscami; przelewanie, mieszanie,
transportowanie płynów łatwo zapalnych; prace związane z transportem i stosowaniem gazów
palnych i utleniających;
- prace związane z klejeniem, lakierowaniem, malowaniem lub zmywaniem powierzchni
z użyciem wyrobów lub substancji wydzielających palne pary.
7) Hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym - urządzenie do zwalczania pożaru
składające się, ze wspornika węża, ręcznego zaworu odcinającego, węża półsztywnego wraz
z łącznikami, prądownicy z zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce lub chronionych
pokrywą.
8) Gaśnica przenośna - gaśnica przeznaczona do przenoszenia i uruchamiania ręcznego, o
masie w stanie gotowości do użycia nie większej niż 20 kg.
9) kategorii zagrożenia ludzi ZL 

ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede
wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
 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, nie zakwalifikowanych do ZL I i ZL II (np. szkoły,
urzędy, restauracje).
 ZL IV – mieszkalne (np. budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne).
 ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II (np. hotele,
motele, internaty, bursy szkolne, akademiki, domy dziecka).
10) przejściu ewakuacyjnym – rozumie się przez to drogę, jaką musi pokonać człowiek
z najdalszego punktu pomieszczenia do wyjścia z tego pomieszczenia na drogę ewakuacyjną
lub do innej strefy pożarowej,
11) dojściu ewakuacyjnym – rozumie się przez to drogę ewakuacyjną, jaką musi pokonać
człowiek od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na
zewnątrz obiektu.
12) strefie pożarowej – przez strefę pożarową rozumieć należy część budynku lub cały
budynek wydzielony od części pozostałej za pomocą tzw. wydzieleń przeciwpożarowych.
Pożar powstały w jednej strefie nie powinien rozprzestrzenić się poza tą strefę.
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II. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE
Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA,
PROWADZONEGO PROCESU TECHNLOGICZNEGO I JEGO
WARUNKÓW
TECHNICZNYCH,
W
TYM
ZAGROŻENIA
WYBUCHEM.
1. Charakterystyka pożarowa obiektu - warunki ochrony przeciwpożarowej
Budynek wolnostojący, zbudowany metodami tradycyjnymi na dużej i ogrodzonej
posesji z bramami wjazdowymi z dróg asfaltowych miejskich – ul. Górne Młyny i Piaskowa)
– na parkingi wewnętrzne.
Zabudowa składa się z dwóch, powstałych w różnym czasie brył budynku ("stare i
nowe skrzydło"), połączonych funkcjonalnie ze sobą z terenem przyległym. Budynek na
planie litery "L", o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, kwalifikowany
do budynków nikich (poniżej 12 m od poziomu terenu do najwyższego stropu).
Budynek przeznaczony do celów dydaktycznych dla młodzieży w wieku od 16-19 lat.
1.1. Zestawienie powierzchni, kubatury, liczby kondygnacji:

1.1.1.Dane dotyczące przedmiotowego kompleksu budynków szkolnych:
- powierzchnia zabudowy – 1 389,8 m2;
- powierzchnia wewnętrzna - 3 706,5 m2;
- kubatura – 12 323,5 m3.
Budynek zaliczony do grupy wysokości – niskki (N), wysokość poniżej 12 m;
- Ilość kondygnacji nadziemnych – 3;
- Ilość kondygnacji podziemnych – 1.
1.2. Odległość od obiektów sąsiadujących
Budynek wolnostojący na dużej i ogrodzonej posesji z bramami wjazdowymi z dróg
asfaltowych miejskich – ul. Górne Młyny i Piaskowa) – na parkingi wewnętrzne. Najbliższa
granica działki budowlanej powyżej 4 m. Budynek szkoły oddzielony od przyległego
budynku warsztatów szkolnych ścianą o REI 120.
1.3. Parametry występujących substancji palnych.
W budynku tego typu występują następujące materiały palne:
a) drewniane elementy wyposażenia ( stoły, krzesła, regały, szafki, itp.);
b) odzież wierzchnia pracowników i uczniów;
c) wyroby z tworzyw sztucznych, kauczuku i gumy ( meble tapicerowane i wykładziny
podłogowe);
d) wyroby z włókien naturalnych i sztucznych jak zasłony, firanki, obrusy.
W obiekcie nie występują substancje palne określane
przeciwpożarowych jako materiały niebezpieczne pożarowo.
1.4. Przewidziana gęstość obciążenia ogniowego .
 Dla obiektów ZL nie określa się obciążenia ogniowego.
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1.5. Kategoria zagrożenia ludzi.
Cały obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Maksymalnie w obiekcie
do .................. osób.
1.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
W obiekcie nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.
1.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.
Ze względu na brak wydzieleń pożarowych o odpowiedniej klasie budynek tworzy jedną
wielokondygnacyjną strefę pożarową o powierzchni (po obrysie) ok. 3 706,5 m2, przy
dopuszczalnej powierzchni 5000 m2 – strefa pożarowa poniżej dopuszczalnych wartości.
Pomieszczenia gospodarcze powiązane są funkcjonalnie z podstawową funkcją obiektu.
1.8. Warunki budowlane obiektu
Wymagana klasa odporności pożarowej „C”.
Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych:
Klasa odporności ogniowej budynku

Klasa
odporności

Główna

Konstrukcja

pożarowej

konstrukcja

dachu

budynku

nośna

„C”

R 60

R 15

strop

R E I 60

Ściana

Ściana

Przekrycie

zewnętrzna

wewnętrzna

dachu

E I 30 (o↔i)

E I 154)

R E 15

1.8.1. Warunki budowlane:
Występujące klasy odporności ogniowej elementów budowlanych w budynku:
- budynek wykonany w technologii tradycyjnej;
- fundamenty kamienne na zaprawie cementowo-wapiennej;
- ściany zewnętrzne i konstrukcyjne murowane z cegły pełnej i kamienia obustronnie
tynkowane tynkiem zwykłym;
- ściany zewnętrzne ocieplone z tynkiem zwykłym (baranek);
- ściany wewnętrzne (działowe) grubości 25 cm z cegły pełnej i kamienia obustronnie
tynkowane tynkiem zwykłym;
- kominy wentylacyjne z cegły pełnej w większości zakończone na poziome strychu;
- stropy mieszane żelbetowe i pustaków ceramicznych, nad pomieszczeniami ostatniej
kondygnacji budynku głównego i budynku „mniejszego” obudowane w technologii suchej
zabudowy płytami Farmacell do klasy odporności ogniowej REI 60 – strop i EI 60 ściany;
- dachy obydwu budynków o konstrukcji drewnianej zabezpieczone do stopnia NRO ( nie
rozprzestrzeniając ognia);
- konstrukcja dachów spełnia wymogi nośności pożarowej elementów budowlanych R 30;
- klatki schodowe: żelbetonowe, wylewane na mokro.
8
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

1.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;
Ewakuacja z pomieszczeń budynku odbywa się korytarzami do klatek schodowych. Korytarze
budynku – spełniają wymogi normatywne dla poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach
ZL III.
Długość dojść, od wyjść z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną do wyjść na zewnątrz, przy
dwóch dojściach, nie przekraczają 60 m.
Budynek posiada 6 wyjść: ściany zewnętrzne - 5 wyjść oraz 1 wyjście do budynku
warsztatowego..
Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku.
Na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano elementów wykończenia wnętrz
łatwozapalnych.
Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowano zgodnie z wymogami przepisów i PN.
Fotoluminescencyjne systemy oznakowania dróg ewakuacyjnych określa załącznik nr 2.
1.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Obiekt wyposażony jest w:
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznakowany zgodnie z Polską Normą.

przy wejściu głównym zainstalowany został przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który
umożliwia odłączanie wszystkich użytkowych obwodów elektrycznych oprócz obwodów
zasilających instalacje i urządzenia, które powinny działać w czasie pożaru (oświetlenie
awaryjne, instalacja oddymiania). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu został odpowiednio
opisany i oznakowany.

 instalację piorunochronną,
1.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:
- instalacja hydrantów wewnętrznych DN 25;
1.12. Wyposażenie w gaśnice:
Przedmiotowy budynek szkoły podstawowej wyposażony jest w gaśnice spełniające
wymagania PN. Wymagane 25 jednostek masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni budynku. Łącznie 50 kg lub 75
dm3.
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1.12.1. Rozmieszczenie gaśnic i rodzaj w budynku głównym :
W budynku szkoły są użytkowane gaśnice proszkowe GP6x - rozmieszczone zgodnie z
planami ewakuacji.
1.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
Wymagane zaopatrzenie do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20dm3/s zapewnia sieć
hydrantowa gminna. Najbliższy hydrant zlokalizowany w odległości nie większej niż 75 m od
chronionego obiektu szkoły.

1.14. Drogi pożarowe.
Dla budynku droga pożarowa jest wymagana.
Funkcję drogi pożarowej spełniają drogi miejskie biegnące z dwóch stron posesji i wjazd
bramą główną (odcinek 15 m), zapewniającymi dostęp do ponad 30% obwodu budynku.

2. Charakterystyka potencjalnych źródeł pożaru i dróg jego rozprzestrzenienia.

Charakterystyka zagrożeń.
Niebezpieczeństwo powstania
pożarowego.

pożaru

wynika

z
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Zagrożeniem pożarowym nazywamy wszelkie czynniki i okoliczności, które stwarzają
sprzyjające warunki do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, a także tworzenia się
gazów i dymów trujących, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi.
Pożarem określa się niekontrolowany, powstały w miejscu do tego nie
przeznaczonym, powodującym straty materialne.
Podstawowy cel ochrony przeciwpożarowej obiektu to ratowanie życia ludzi w nim
się znajdujących, np. poprzez umożliwienie im sprawnej ewakuacji, ale również
zminimalizowanie strat materialnych.
Statystyki pożarowe wskazują, że najczęstszą przyczyną śmierci podczas pożaru nie są
płomienie powodujące poparzenia a zatrucie gazami pożarowymi.
Obecnie wykorzystywane do wystroju wnętrz i wyrobu przedmiotów codziennego użytku
materiały palne zawierają znaczne ilości skomplikowanych związków chemicznych, które
w procesie spalania lub podczas termicznego rozkładu tworzą silnie toksyczne substancje.
W świetle tych informacji każdy pożar - nawet ten ugaszony w zarodku naraża życie
ludzi, a właściciela na straty materialne.
a) Nieostrożność osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym np.
płomieniem, zapałkami papierosami itp.
Przejawy nieostrożności to:
- porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych,
- palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch,
- stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych.
b) Nieostrożność osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się substancjami
łatwopalnymi np.:
- stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości ( zmywanie
podłóg),
- pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku,
- nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej np. w pobliżu źródła ognia i promieniowania
cieplnego.
c) Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych np.:
- niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym
nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji,
- brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym,
- prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych
d) Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np.:
- nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna,
- przeciążenie instalacji elektrycznej,
- wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń,
- nie usuwanie wad mających wpływ na awarie w instalacji elektrycznej,
- eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych,
- eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego
- samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń,
- naprawa bezpieczników drutem,
- stosowanie palnych osłon na punkty świetlne
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- zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji.
Zagrożenie pożarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub
podłączenia

Przeciążenie przewodów instalacji elektrycznej, zgniecenie lub uszkodzenie izolacji lub
luźne połączenia prowadzić mogą do pożaru.






Przeciążenia powodują wydzielanie ciepła w miejscach połączeń lub samych
przewodów. Ma to miejsce szczególnie, gdy jednocześnie podłączonych jest zbyt dużo
różnych odbiorników (np. grzejnik, płyta kuchenna, telewizor).
Jeśli w jakimś miejscu przekrój przewodu zostanie zmniejszony, to wzrasta w tym
miejscu ilość wydzielanego ciepła na skutek wzrostu oporu tego miejsca. Może wtedy
dojść do miejscowego nagrzania prowadzącego do pożaru.
Jeśli dojdzie do obluzowania połączenia elektrycznego następuje wzrost oporności
przejścia i wydzielania ciepła powodujące miejscowe nagrzewanie do zapalenia
włącznie. Może też dojść do wystąpienia luku elektrycznego (zwarcie). Temperatura
wtedy przekracza 3000°C.
Izolacja kabli elektrycznych może na skutek starzenia się, uszkodzeń mechanicznych
lub szkodliwego działania agresywnych gazów lub par stać się krucha i utracić
potrzebną izolacyjność. W miejscu uszkodzenia mogą występować tzw. prądy upływu
powodujące miejscowe nagrzewanie do zapalenia materiałów palnych włącznie.

Uwaga:
Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych muszą być usuwane przez uprawnione osoby.
e) Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np.:
- eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub
wykonywanych prowizorycznie samodzielnie,
- pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki,
grzejniki, żelazka itp.
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- eksploatacja urządzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na
palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego
Zagrożenie pożarowe ze strony urządzeń elektrycznych
1. Urządzenia elektryczne pozostawione
bez dozoru stanowią duże zagrożenie
pożarowe
2. Podstawowe zasady używania
urządzeń elektrycznych







Nie pozostawiać włączonych
urządzeń bez nadzoru
Przed opuszczeniem
pomieszczenia wyłączyć
urządzenie
Przed zakończeniem pracy
skontrolować wszystkie
pomieszczenia
Prywatne urządzenia
elektryczne stosować tylko za
odpowiednim zezwoleniem
Stosować tylko odpowiednie i
sprawdzone oraz sprawne
urządzenia elektryczne!

Nieprawidłowo eksploatowane urządzenia elektryczne (ekspresy do kawy, kuchenki
elektryczne, podgrzewacze itp.) mogą spowodować pożar.






Wiele sprzętu elektrycznego, szczególnie starszego, nie ma termostatów, które w razie
osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury wyłączają je. Dlatego urządzenia elektryczne nie
powinny pracować bez dozoru ludzi.
Po zakończeniu pracy wyznaczony pracownik powinien sprawdzić, czy nie
pozostawiono gdzieś urządzenia elektrycznego pod napięciem.
W wielu zakładach zabronione jest surowo używanie prywatnych urządzeń
elektrycznych. Jest to niejednokrotnie przyczyną używania takich urządzeń w ukryciu to
jest pod stołem, pod biurkiem lub w innym niewidocznym miejscu. Praktyka taka jest
bardzo niebezpieczna.
Należy stosować elektryczne urządzenia atestowane. Naprawy powinny być
dokonywane tylko przez fachowców.

Urządzenia elektryczne mogą w wielu sytuacjach być przyczyną pożaru.
Zagrożenie pożarowe powodowane przez nieosłonięte żarówki.
Temperatura szkła żarówki zależy przede wszystkim od jej mocy.
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Nagrzewanie materiału przez żarówkę
zależy od




Mocy żarówki
Odległości od żarówki
Czasu działania

Uwaga:






Należy używać żarówek o takiej
mocy, dla jakiej dopuszczony jest
korpus lampy
Nie słaniać żarówek zbyt blisko
palnych materiałami
Nie używać żarówek zbyt blisko
palnych materiałów
Lampy podręczne używać tylko z
osłoną ochronną i ochroną szkła
żarówki

W określonych warunkach nieodpowiednio używane żarówki mogą być przyczyną
pożaru.



Im wyższa jest moc żarów i im mniejsza jest odległość materiału palnego od żarówki
tym większe jest prawdopodobieństwo zapalenia, powstania pożaru.
Żarówki, które dla podniesienia intymności lub poprawy efektów świetlnych przysłania się
łatwo zapalnymi materiałami, lub stosuje nieodpowiednie klosze w zbyt małej odległości mogą spowodować ich zapalenie. Nie zawsze wiadomo jest o tym, że zapalenie nie
musi zaraz nastąpić, może do niego dojść po dłuższym czasie oddziaływania ciepła z
żarówki na materiał palny.

*Uwaga:
Żarówka jest nie tylko źródłem światła, ale także wydziela ciepło. Łatwopalne materiały nie
mogą znajdować się w zbyt małej odległości.


Instalacje elektryczne
1. Uszkodzone elementy instalacji elektrycznej lub
niesprawne urządzenia zasilane energią
elektryczną.
2. Iskry elektryczne powstające
- na skutek gwałtownych zmian obciążenia,
- podczas włączania i wyłączania silników
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elektrycznych, przekaźników wyłączników
- podczas rozdzielania przeciążonych przewodów
- w czasie krótkich zwarć



Wyładowania atmosferyczne

6. Wyładowania atmosferyczne:
- w wyniku wyładowań elektrycznych towarzyszących burzom, które zachodzą pomiędzy
chmurami , a powierzchnią ziemi wyzwala się energia wartości ok. 5000 kWh i natężeniu
wyładowania ok. 20000 A. Energia ta zdolna jest do zapalenia wszelkich materiałów
palnych w chwili zetknięcia z nią.
7. Porządek w obiekcie:
- nadmierne przechowywanie na zapleczach i w pomieszczeniach pomocniczych
niepotrzebnych materiałów palnych powoduje zwiększenie możliwości ich zapalenia
od jakiegokolwiek źródła ciepła jak np. papieros czy zwarcie instalacji elektrycznej
w ich pobliżu.
8. Podpalenia.
Najczęściej podpalenia powstają na tle:
- zazdrości lub konkurencji,
- chęci ukrycia nadużyć,
- zatarcia śladów po przestępstwie,
- otrzymania zysku z odszkodowania,
- choroby psychicznej.
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DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU
 Powstały pożar rozprzestrzeniał się będzie po występujących elementach palnych
wyposażenia i wystroju wnętrza pomieszczenia poprzez przemieszczanie się płomienia po
tych elementach będących ze sobą w styczności oraz poprzez promieniowanie cieplne
równomiernie we wszystkich kierunkach od miejsca jego powstania czyli ogniska pożaru.
 Równomierność rozprzestrzeniania się pożaru we wszystkich kierunkach może zaniknąć
w przypadku występowania ciągów wentylacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach
jak również powstałych w wyniku pozostawienia otwartych otworów okiennych lub
drzwiowych.
 Następujący w trakcie rozgorzenia pożaru wzrost temperatury spowoduje pękanie szyb
w oknach przez co nastąpi nieograniczony dopływ tlenu do ogniska pożaru
i zintensyfikuje proces palenia.
 Wystąpić może rozprzestrzenianie się pożaru w obrębie pomieszczenia jak również
w poziomie na sąsiednie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne.
 Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru ograniczyć można do czasu przybycia jednostki
ratowniczej poprzez usunięcie, czyli ewakuację materiałów palnych z drogi
rozprzestrzeniania się pożaru, prowadzenie działań gaśniczych z użyciem podręcznego
sprzęty gaśniczego jak również poprzez ograniczenie dopływu tlenu do ogniska pożaru
zamykając wszelkie występujące w obrębie pomieszczenia objętego pożarem otwory.
 Na zewnątrz płonącego pomieszczenia pożar może rozprzestrzeniać się przez wszelkiego
rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna.
 Przez otwory okienne przeniesienie się ognia może nastąpić:
- bezpośrednio: na skutek zapalenia sąsiedniego obiektu (pomieszczenia) przez
wydobywające się na zewnątrz płomienie.
- pośrednio: na skutek promieniowania cieplnego ogniska pożaru.
 Stosowane drzwi drewniane mają bardzo małą odporność ogniową i stanowią drogę
rozprzestrzeniania się pożaru.
 Pod działaniem ciepła najszybciej ulegają zniszczeniu okolice spojenia ścian. Wówczas,
nawet przez małe szczeliny, do sąsiednich pomieszczeń łatwo mogą przenikać gorące
gazy pożarowe doprowadzając do zapalenia znajdujących się tam materiałów palnych.
 Pożar może przenikać również przez szczelne, niepalne ściany i stropy. Jeżeli wskutek
długotrwałego pożaru ściana lub strop rozgrzeje się do temperatury 200 - 3000C po stronie
przeciwnej od miejsca pożaru, mogą wówczas zapalić się materiały palne przylegające do
ściany lub znajdujące się przy stropie.
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Przekazywanie ciepła
Przewodzenie
Cząsteczki przekazują energię
innym cząsteczkom w wyniku
drgań i zderzeń

Konwekcja – unoszenie
Konwekcja to przenoszenie ciepła wywołane przemieszczaniem się
płynów (gazów i cieczy). W warunkach pożaru wywoływana różnicy
temperatur (konwekcja swobodna

Promieniowanie cieplne
Promieniowanie cieplne to
promieniowanie
elektromagnetyczne wywołane
ruchem cieplnym atomów lub
cząsteczek jakiegoś ciała

.

3.

Warunki ochrony przeciwpożarowej przy
zapobieganie możliwości powstania pożaru.

użytkowaniu

obiektów

–

3.1. W obiektach oraz na terenie przyległym do nich, zabronione jest wykonywanie
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
a) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących
zainicjować zapłon występujących materiałów:


w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263,
poz. 2203),



w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo



w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela
lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków
bezpieczeństwa

b) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź
nie poddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów
prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia;
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c) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości
mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego
z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach
o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną
zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
d) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym
zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości
od tych obiektów niż 10 m;
e) składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki,
materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
f) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez
producenta;
g) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia
wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:


urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do
temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),



linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz
przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic
prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych
siłowych o napięciu powyżej 400 V;

h) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów
trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m
od żarówki;
i) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki,
przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja
nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
j) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo
wysokość poniżej wymaganych wartości;
k) składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach
komunikacji ogólnej w piwnicach;
l) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
ł) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający
wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach technicznobudowlanych;
m) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:


gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,



przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,



źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
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urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego
obiektu,



wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.



wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych
instalacji gazowej.

3.2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat,
z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej
i funkcjonalnej;
b) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych,
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
c) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz
z wykazem telefonów alarmowych – załącznik nr 3;
d) oznakowują,
bezpieczeństwa:

znakami

zgodnymi

z

Polskimi

Normami

dotyczącymi

znaków



drogi ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz pomieszczenia,
w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej dwa
wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do
ewakuacji,



miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,



miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,



miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych
instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,



pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,



-drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi,
miejsca



zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,



dźwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych),



przeciwpożarowe zbiorniki wodne.

UWAGA: Oznakowanie fotoluminescencyjne powinno:


identyfikować każde drzwi ewakuacyjne



dostarczać wyraźną i jednoznaczną informacje o kierunku drogi ewakuacyjnej



wskazać drogi dojazdowe i główne bramy wyjazdowe na terenach otwartych



oznaczyć położenie podręcznego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowego wyłącznika
prądu, głównych zaworów na instalacji technologicznej itd.

Wykaz znaków i sposób ich rozmieszczenia stanowi Załącznik nr 2 pod tytułem
„Fotoluminescencyjne systemy oznakowania dróg ewakuacyjnych”
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4. Odpowiedzialność w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4.1. Obowiązki właściciela/zarządcy (Dyrektora szkoły)
Właściciel/zarządca obiektu ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo
przeciwpożarowe użytkowanego terenu, budynku a w szczególności poprzez:


opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową
obiektu;



nadzorowanie wykonania prac pożarowo niebezpiecznych w obiekcie oraz terenie
przyległym;



zabezpieczanie budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych;



rozmieszczanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dopilnowanie jego terminowej
konserwacji;



utrzymanie w odpowiednim stanie dróg pożarowych oraz zapewnienie dostępu do
budynku dla jednostek straży pożarnej;



usuwanie na bieżąco dostrzeżonych lub wskazanych przez inne osoby braków lub
usterek mogących spowodować pożar;



rozmieszczenie w budynku wykazu telefonów alarmowych, instrukcji postępowania
na wypadek powstania pożaru ;



oznakowanie zgodnie z PN dróg, wyjść i kierunków ewakuacji a także miejsc
usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz miejsc lokalizacji
przeciwpożarowych wyłączników prądu;



dopilnowanie przeprowadzania
i odgromowej;



przeprowadzanie szkoleń pracowników;

okresowych

badań

instalacji

elektrycznej

4.2. Obowiązki wszystkich pracowników


dokładne zapoznanie się z ustaleniami niniejszej instrukcji, potwierdzenie na piśmie
przyjęcia ich do wiadomości i stosowania;



niezwłoczne informowanie o wszystkich spostrzeżeniach, brakach lub usterkach, które
stwarzają zagrożenie pożarowe;



zachowanie ostrożności przy stosowaniu środków łatwopalnych (płyny, farby, pasty,
rozpuszczalniki, benzyny, oleje);



uczestniczenie w szkoleniach przeciwpożarowych organizowanych dla pracowników;



znajomość miejsc zlokalizowania oraz sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych;



znajomość lokalizacji tablic rozdzielczych oraz głównych wyłączników prądu;



znajomość sposobu alarmowania straży pożarnej oraz zasad gaszenia pożarów
w zarodku.
20
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

4.3. Obowiązki osoby sprzątającej


opróżnianie koszy przeznaczonych na odpadki papieru, makulatury itp. do
pojemników poza teren budynku bezpośrednio po zakończeniu pracy
w pomieszczeniach;



zachowanie ostrożności przy stosowaniu środków łatwopalnych (płyny, pasty,
rozpuszczalniki);

4.4. Obowiązki pracowników dodatkowych


kontrolowanie oraz konserwowanie elementów instalacji elektrycznej (wyłączniki,
przełączniki, gniazda wtykowe) oraz urządzeń elektrycznych pod kątem BHP i p.poż.;



zabezpieczanie uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych przed możliwością
korzystania przez pracowników, gości oraz osób przebywających w budynku; należy
natychmiast informować kierownika o wszystkich awariach;



nadzorowanie przestrzegania zakazu zastawiania dojść do tablic rozdzielczych,
wyłączników prądu oraz sprzętu p.poż.;



wymiana uszkodzonych bezpieczników oraz likwidacja źródła uszkodzenia;



obowiązek instalowania opraw oświetleniowych w sposób zabezpieczający przed
zapaleniem (w obecności właściciela lub przez elektryka).

4.5. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa.
Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:
„Art. 82.
§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:
1. niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych
czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,
2. wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego
zabezpieczenia,
3. używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi nie poddanych wymaganej kontroli lub
niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z
przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to
przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,
4. napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w
innych obiektach nie przeznaczonych do tego celu,
5. nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu
materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,
6. garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych
do tego celu z nie opróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe
zasilaniem akumulatorowym,
7. składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
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ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający
ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,
8. składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach
komunikacji ogólnej w piwnicach,
9. składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w
sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,
10. uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic,
urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji
gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,
11. uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów
przeciwpożarowych,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do
zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia
obowiązków polegających na:
1. zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich
warunków ewakuacji,
2. wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3. utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności
technicznej i funkcjonalnej,
4. umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru
wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,
5. oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,
6. utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg
przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
7. zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,
8. zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów
niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy
obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej,
9. przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu
lub składowania palnych płodów rolnych,
10. zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez
wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Art. 82a.
§ 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o
ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:
1. niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz:
centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo
Policji bądź wójta albo sołtysa,
2. podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym,
3. udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego żądanie,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w
szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony
przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.
§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z
zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży
Pożarnej,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
„Art. 163.
§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w
wielkich rozmiarach, mające postać:
1. pożaru,
2. zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3. eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego
wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub
parzących,
4. gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania
jonizującego,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 164.
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
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5. Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia techniczne oraz częstotliwość
ich konserwacji i przeglądów.
5.1. W obiektach szkolnych wykonane są następujące instalacje:
 instalacja wodno – kanalizacyjna,
 instalacja elektryczna,
 instalacja odgromowa,
 instalacja grzewcza z instalacji miejskiej.
5.2. Badania stanu technicznego instalacji, urządzeń przeciwpożarowych, technicznych,
elektroenergetycznych, urządzeń piorunochronnych oraz przewodów kominowych należy
prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 4 (na końcu opracowania).

W OBIEKCIE ZABRONIONE JEST UNIEMOŻLIWIANIE LUB OGRANICZANIE
DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH INSTALACJAMI TECHNICZNYMI,
MAJĄCYMI WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTU, A
ZWŁASZCZA DO WYŁĄCZNIKÓW I TABLIC ROZDZIELCZYCH PRĄDU
ELEKTRYCZNEGO.
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III. ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO.
ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ PODRĘCZNYM SPRZĘTEM
GAŚNICZYM.
SPOSOBY
PODDAWANIA
PRZEGLĄDOM
TECHNICZNYM
I
CZYNNOŚCIOM
KONSERWACYJNYM
STOSOWANYCH
W OBIEKCIE URZĄDZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC.

Podręczny sprzęt gaśniczy
1. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą
wystąpić w obiekcie:
A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
C - gazów;
D - metali;
F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
2. Ilość środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach wymagana dla
niniejszego obiektu została określona w pkt. I. 1.12 niniejszego opracowania.
3. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
a) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:


przy wejściach do budynków,



na klatkach schodowych,



na korytarzach,



przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

b) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
(piece, grzejniki);
4. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:
a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
b) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 metr.
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c) miejsca usytuowania sprzętu należy oznaczyć zgodnie z Polską Normą PN - 92/N01256/01 „Znaki bezpieczeństwa”;
Do prowadzenia skutecznej działalności w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu niezbędne
jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż tylko ona pozwala na wszechstronną ocenę
elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane zjawisko pożaru. Ogólnie rzecz biorąc,
spalanie jest procesem chemicznym, w czasie, którego występuje łączenie się materiału
palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas którego wydziela się światło, ciepło i
inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest
istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza oraz energii cieplnej
niezbędnej do zainicjowania procesu.
Schemat powstawania pożaru
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Wynika z tego, że proces spalania można przerwać przez:
1) wprowadzenie do strefy spalania środka oddziałującego antykatalitycznie na reakcje
chemiczne towarzyszące procesowi spalania,
2) usunięcie lub odizolowanie materiału palnego,
3) wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np. chłodzenie
układu palnego),
4) odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru

Oznaczenia stosowane na gaśnicach

A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których
obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia, np.: drewno, węgiel, papier,
tworzywa, tkaniny, słoma
B - pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się, wskutek ciepła
wytwarzającego się przy pożarze np. benzyna, alkohol, aceton, oleje, lakiery,
parafina, smoła

C - pożary gazów np.: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski

D - pożary metali np.: magnez, sód, uran, aluminium
F - pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
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2.Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych
i gaśnic.
2.1. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom
technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich
Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
2.2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w pkt. 3.1.,
powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez
producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2.3. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat
poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą
dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

3.Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady jego użycia:
Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy gaśnice i koce gaśnicze. Gaśnice są to
przenośne urządzenia o masie brutto do 20 kg i masie środka gaśniczego do 12 kg, którego
użycie następuje pod wpływem uruchamianego ręcznie wyzwolenia ciśnienia gazu. Efekt
akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwo jej prowadzenia zależy od wielu czynników, między
innymi od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Dokonanie prawidłowego wyboru
zależne jest od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach
gaśniczych i ich działaniu. W tym rozdziale przedstawione zostały podstawowe informacje
o podręcznym sprzęcie gaśniczym i sposobach jego użycia.
Gaśnica proszkowa GP (4,6) - takie gaśnice są w obiekcie
Gaśnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą
zawór lub zbijak gazem napędowym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę
lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek
węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą,
uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie
gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub
dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje

tylko w pozycji pionowej.
Należy pamiętać o tym, że:
 w czasie działania gaśnic trzymać ją tylko za uchwyty,
 nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi.
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Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji
pionowej.
kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od strony
zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka,
należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

Zasady stosowania gaśnic

29
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Hydranty wewnętrzne DN 25
Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej
obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownice. Może być o średnicy 25 lub
52 mm. Ma on zastosowanie do likwidacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako
środek gaśniczy stosuje się wodę.
Hydrant 25 składa się między innymi:
1) ze zwijadła z dostarczaną centralnie wodą,
2) z ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem,
3) z węża półsztywnego,
4) z prądnicy z zaworem zamykającym.

Zasady uruchomienia hydrantu wewnętrznego:






Otworzyć drzwi szafki
Rozwinąć odcinek węża
Odkręcić zawór w lewo
Skierować strumień wody w miejsce ognia
Hydrant wewnętrzny powinny obsługiwać dwie osoby.

ZABRONIONE JEST UŻYWANIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH (WODY) DO
GASZENIA POŻARÓW W OBRĘBIE ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ ORAZ
INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM
(NISZCZĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ MOŻLIWOŚĆ PORAŻENIA PRĄDEM).
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IV. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU
POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA DO CZASU
PRZYBYCIA JEDNOSTEK RATOWNICZO - GAŚNICZYCH

TELEFONY ALARMOWE
STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

POLICJA

997

POGOTOWIE GAZOWE

992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

NUMER ALARMOWY

112

1. ZASADY ALARMOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU.
W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki,
bezzwłocznie zaalarmować pracowników i inne osoby znajdujące się w zagrożonych
pomieszczeniach.
Zawiadomić o pożarze osoby i instytucje umieszczone na wykazie telefonów
znajdujących się przy alarmowym aparacie telefonicznym.
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego
spokojnie i wyraźnie należy podać:
1. gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę: np. Bolesławiec, ul.
Bankowa 10, pokój nauczycielski
2. co się pali – np. pomieszczenie biurowe na II piętrze
3. czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie objętym pożarem lub w
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały palne, itp.,
4. numer telefonu, spod którego się dzwoni,
5. swoje imię i nazwisko.
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 słuchawki nie odkładać aż do uzyskania potwierdzenia przez osobę przyjmującą
zgłoszenie.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić
jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie.
Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po
dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko
zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii
oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały
już zadysponowane właściwe służby.

2. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA
POŻARU DO CZASU PRZYBYCIA JEDNOSTEK RATOWNICZO - GAŚNICZYCH
ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA Z KIERUJĄCYM AKCJĄ RATOWNICZĄ.
W przypadku powstania pożaru personel i inne osoby zobowiązani są do
postępowania zgodnie z następującymi zasadami:
 osoba, która zauważyła pożar zobowiązana jest natychmiast zaalarmować o pożarze
Kierownictwo oraz personel i osoby korzystające z obiektu znajdujące się w rejonie
bezpośrednio zagrożonym pożarem,
 powiadomiony o zaistniałym zagrożeniu personel ma obowiązek zlokalizować pożar i w
przypadku jego nieznacznych rozmiarów podjąć próbę ugaszenia przy pomocy
podręcznego sprzętu gaśniczego,
 w przypadku stwierdzenia, że pożar znacznie się rozprzestrzenił i ugaszenie go przy użyciu
podręcznego sprzętu gaśniczego jest niemożliwe, należy bezzwłocznie powiadomić straż
pożarną oraz właściciela (zarządcę) obiektu,
 podjęcie decyzji o ewakuacji przez właściciela (zarządcę) bądź osobę wyznaczoną w
zastępstwie wiąże się z jej natychmiastowym przeprowadzeniem przez personel obiektu
oraz ochronę ,
 kierownictwo akcją ratowniczo - gaśniczą, do czasu przybycia jednostek straży pożarnej
obejmuje właściciel (zarządca) bądź inna osoba przejawiająca największą inicjatywę
(wiadomości) w tym względzie np. szef ochrony,
 kierujący działaniami ratowniczo - gaśniczymi zobowiązany jest do zorganizowania
ewakuacji osób z rejonu zagrożonego z jednoczesnym prowadzeniem akcji gaśniczej,
 istotnym elementem przy prowadzeniu ewakuacji jest sprawdzenie, czy wszystkie osoby –
zostały powiadomione o zagrożeniu i opuściły obiekty, sprawdzeniu podlegają zwłaszcza
te pomieszczenia, gdzie informacja mogła nie dotrzeć,
 w początkowej fazie prowadzonej akcji ratowniczo - gaśniczej należy wyłączyć prąd,
 wszyscy powinni w sposób bezwzględny podporządkować się decyzjom kierującego akcją
ratowniczo - gaśniczą,
 należy wyznaczyć osobę, która przy wjeździe na teren obiektu będzie oczekiwała na
przybycie jednostek straży pożarnej i wskaże pomieszczenie w którym ma miejsce pożar
oraz drogę dojścia do tego pomieszczenia,
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 po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca
działaniami ratowniczo - gaśniczymi ma obowiązek poinformować dowódcę przybyłych
jednostek o:
 pomieszczeniach objętych pożarem,
 dotychczasowym przebiegu akcji gaśniczej,
 o przebiegu ewakuacji,
 potencjalnych zagrożeniach mogących wystąpić w związku ze znajdującymi się
w obiektach urządzeniami i materiałami,
 fakt przybycia jednostek straży pożarnej nie zwalnia personelu od dalszego udziału
w działaniach ratowniczych, jeżeli zostanie im to polecone przez dowodzącego
działaniami ratowniczo - gaśniczymi; w takim przypadku nie należy podejmować działań
na własną rękę lecz ściśle wykonywać polecenia kierującego,
 w czasie prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej należy zachować całkowity spokój i
ciszę.
W czasie prowadzenia działań gaśniczych:
 nie należy otwierać niepotrzebnie drzwi i okien w palącym się pomieszczeniu, aby nie
stwarzać przeciągów i nie powodować dopływu świeżego powietrza,
 wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem należy zachować ostrożność, w dymie
poruszać się w pozycji pochylonej,
 przy gaszeniu należy starać się dotrzeć możliwie blisko źródła ognia i podawać środki
gaśnicze na żar, materiał palący się, a nie na płomienie,
 z najbliższego otoczenia pożaru usuwać materiały palne w celu stworzenia przerwy na
drodze rozprzestrzeniania się ognia,
 po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się lub żarzące się przedmioty.
3. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU DLA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU.
 w przypadku zauważenia pożaru należy zawiadomić osoby znajdujące się w najbliższych
pomieszczeniach i obiekcie,
 podporządkować się poleceniom osób przeprowadzających ewakuację i akcję ratowniczo gaśniczą,
 zachować spokój i opanowanie, nie wywoływać paniki,
 w miarę możliwości brać udział przy gaszeniu pożaru w zarodku.

NIE PRÓBUJ UGASIĆ POŻARU SAMEMU
NIGDY NIE POZWÓL, ABY OGIEŃ ODCIĄŁ CI DROGĘ DO
BEZPIECZNEGO WYJŚCIA
NIE ODWRACAJ SIĘ PLECAMI DO OGNIA
JEŻELI NIE UGASISZ OGNIA WŁASNYMI SIŁAMI, WYCHODŹ
JAK NAJSZYBCIEJ NAJBLIŻSZYMI DRZWIAMI
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V. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA ORGANIZACJI
I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI.







Warunki ewakuacji - jest to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno
organizacyjnych zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub
objętej pożarem.
Polegają one w szczególności na :
zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść,
zachowaniu dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych,
zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg
ewakuacyjnych,
zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
wyposażeniem dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe).

Ewakuacja z obiektu może wystąpić samorzutnie po wykryciu pożaru (lub innego
zagrożenia) lub po jej zarządzeniu. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i uczni
Szkoły, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego, może być podjęta decyzja o
ewakuacji całkowitej lub częściowej. Główne założenie zakłada, że praktycznie wszystkie
osoby przebywające w szkole będą w stanie opuścić obiekt o własnych siłach i w
stosunkowo krótkim czasie.
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CELEM EWAKUACJI JEST SZYBKIE I BEZPIECZNE OPUSZCZENIE BUDYNKU
PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY W NIM PRZEBYWAJĄCE

W zależności od występującej sytuacji i zagrożenia należy ogłaszać:


ewakuację próbną (co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż
3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników)



ewakuację na wypadek powstania pożaru,



ewakuację na wypadek powstania klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia.

Ewakuację osób z budynku przeprowadza się w przypadku:


pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia i życia;



zadymienia dróg ewakuacyjnych.

Kolejność ewakuacji w przypadku pożaru:


Pomieszczenie bezpośrednio objęte pożarem;



pomieszczenia zagrożone w wyniku rozprzestrzeniania się ognia, dymów pożarowych.

Alarm ewakuacyjny
Alarm ewakuacyjny ogłasza się:


za pomocą głosu - UWAGA, UWAGA! EWAKUACJA!;



Za pomocą umówionego sygnału dzwonka szkolnego – dźwięk ciągły trwający 10
sekund (powtarzany 3 razy).

Kierowanie ewakuacją
Osobami uprawnionymi do zarządzenia ewakuacji z częściowo zagrożonych pomieszczeń lub
z całego budynku są:
- Dyrektor szkoły,
- Osoby uprawnione przez Dyrektora do podejmowania takich decyzji podczas jego
nieobecności.
Obowiązki osoby zarządzającej przeprowadzaniem ewakuacji


zaalarmowanie wszystkich osób przebywających w obiekcie i wezwanie do jego
opuszczenia;



zapobieganie powstawaniu paniki;



zapewnianie sprawnego przeprowadzenia ewakuacji.

Do kierowania akcją ewakuacyjną wyznaczam Pana (Panią ) ………..………………………,
a w przypadku jego nieobecności Pana (Panią ) …………… ……………………………….
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Do kierowania akcją ewakuacyjną wyznaczam następujących 2 zastępców kierownika
ewakuacji:
Pana (Panią ) …………………………..…… , a w przypadku jego nieobecności Pana (Panią )
…………………………………………............................………………….......
Pana (Panią ) ………………………..……… , a w przypadku jego nieobecności Pana (Panią )
………………………………………………………...................................……

2. Zasady prowadzenia ewakuacji.
W celu zapewnienia właściwych warunków ewakuacji cały personel obiektu hotelowego
powinni dokładnie zapoznać się z układem funkcjonalnym budynku, a przede wszystkim z
rozkładem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. Powinni również znać miejsce
przechowywania kluczy do poszczególnych pomieszczeń oraz sposób otwierania drzwi
ewakuacyjnych i okien mogących służyć do usuwania dymu z ciągów komunikacyjnych.
Wszyscy pracownicy powinni również znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego
i usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Należy pamiętać, że ewakuację powinno przeprowadzać się w przypadku, gdy pożar przerasta
możliwości opanowania go i ugaszenia w fazie początkowej przy użyciu podręcznego sprzętu
gaśniczego.
W celu ograniczenia ewentualnego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego należy w czasie
przeprowadzania ewakuacji przestrzegać niżej wymienionych zasad i postanowień:
Personel obiektu, w przypadku zauważenia pożaru lub zadymienia w budynku powiadamia
o występującym zagrożeniu osoby zatrudnione w obiekcie i znajdujące się w rejonie
zagrożonym oraz powiadamiają o zdarzeniu kierownika obiektu.
Właściciel, zarządca ww. obiektu zobowiązany jest do zorganizowania akcji ewakuacyjnej
dla wszystkich osób przebywających w budynku poprzez wyznaczenie osób
odpowiedzialnych za kierowanie przebiegiem ewakuacji. Osoby te powinny być przeszkolone
z zasad prowadzenia ewakuacji.
Pracownicy oraz inne osoby przebywające w obiekcie po zarządzeniu przez właściciela,
zarządcę (lub osoby zastępującej) ewakuacji powinni udać się najkrótszą drogą do wyjścia z
budynku, przestrzegając poniższych zasad:


Podporządkować się poleceniom osoby kierującej akcją ewakuacyjną, poruszać się
szybko, zdecydowanie, lecz nie biegiem;



Wychodząc z pomieszczeń zagrożonych pożarem należy zachowywać się cicho, nie
wywoływać paniki, a drzwi do pomieszczenia pozostawić zamknięte (ale nie na
klucz);



Jeżeli drogi ewakuacyjne są zadymione starać się trzymać głowę jak najniżej
posadzki, (jeżeli to możliwe okryć się mokrym kocem, ewentualnie usta mokrą
chusteczką - sposób ten ułatwi Ci oddychanie);



W czasie ewakuacji nie popychać i nie ponaglać osób znajdujących się w sąsiedztwie;



W przypadku zauważenia na drogach ewakuacyjnych przedmiotów mogących
powodować tarasowanie przejść, należy w miarę możliwości przystąpić do ich
usunięcia w miejsce najmniej uciążliwe dla przebiegu ewakuacji;
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Poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu
na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg
ewakuacyjnych podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych
poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu;



Jeżeli wyjście z pomieszczenia nie jest możliwe drogami komunikacji ogólnej,
niezwłocznie wybrać drogę przez okno (w miarę możliwości);



Nie dać się opanować panice!!!.

Panika – niebezpieczne zjawisko
Szczególne znaczenie w trakcie ewakuacji ma zapobieganie skutkom paniki, której
możliwość wystąpienia istnieje zawsze, nie tylko w przypadku powstania pożaru, wybuchu
lub katastrofy czy innego wypadku, ale i w przypadku niewielkiego zadymienia. Ludzie
wchodzący w skład grupy ogarniętej paniką całkowicie tracą swoje indywidualne cechy
osobowości i stają się elementem groźnego, niszczącego tłumu, który nie kieruje się żadnymi
przesłankami logicznego myślenia i rzeczywistej oceny sytuacji. Grupa ogarnięta paniką
może sparaliżować i uniemożliwić prowadzenie skutecznej akcji ratowniczej
i zorganizowanego działania. Może w ślepym instynkcie szukania ratunku potęgować
zagrożenie własne, ratowników i przyczynić się do innych groźnych wypadków.
Przeciwdziałanie panice jest niezmiernie trudne. Dokonać tego mogą tylko ludzie o dużej
indywidualności i autorytecie wśród ogarniętych paniką.
Po wyjściu z budynku należy udać się w miejsce bezpieczne, usytuowane poza terenem
działania ratowników i strażaków.
Za miejsce zbiórki przyjmuje się boisko szkolne.
UWAGA:
Odpowiedzialność za grupy uczniów powierza się osobom, prowadzącym w danym
czasie zajęcia z poszczególnymi grupami.
Po zakończeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku szkolnego czy zagrożonej strefy,
opiekun danej grupy osób, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie
opuścili poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze ktoś został w zagrożonej
strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym przybyłym na
miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń budynku.
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3. Osoby prowadzące akcję ewakuacyjną powinny pamiętać, że:


zdrowi, dorośli ludzie najczęściej sami podejmują próbę ratunku, ale w przypadku
zaskoczenia przez żar, dym lub płomienie mogą utracić przytomność i znaleźć ich
można najczęściej przy klatkach schodowych, oknach, balkonach i w różnych
miejscach dróg ewakuacyjnych,



im bardziej groźny jest pożar lub inne miejscowe zagrożenie w ocenie osób
przebywających na terenie pomieszczenia, obiektu, tym szybciej opuszczają to
pomieszczenie, obiekt,



ludzie odczuwają obawę przed poruszaniem się w przestrzeni zadymionej i łatwiej
decydują się na opuszczenie obiektu gdy znają układ dróg ewakuacyjnych lub gdy
istnieje dobrze widoczne w ciemności lub zadymieniu oznakowanie informacyjne,



ludzie chętniej podejmują próbę ewakuacji w ciągu dnia, niż w godzinach
wieczornych,



utrudnienia w prowadzonej akcji ewakuacyjnej powodują w większości przebywające
osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

4. Zasady ewakuacji mienia.
Ewakuacja mienia ma na celu zabezpieczenie dokumentacji oraz towaru, przedmiotów przed
zniszczeniem w wyniku działania ognia, wysokiej temperatury, dymu, wybuchu lub skutków
prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej (zalanie wodą, pianą, uszkodzenie mechaniczne itp.).

Osoby prowadzące akcję ewakuacyjną mienia powinny pamiętać, że:


ewakuacja mienia powinna odbywać się planowo,



w pierwszej kolejności należy ewakuować pomieszczenia najbardziej zagrożone,
znajdujące się na linii przesuwania ognia i najbardziej cenne,



podczas ewakuacji należy korzystać z ustalonych dróg ewakuacyjnych, należy je tak
zorganizować, aby wchodzący nie przeszkadzali wychodzącym,



ewakuowane przedmioty należy zabezpieczyć, a jednocześnie ustawiać je tak, aby nie
tarasowały przejść, dróg ewakuacyjnych i przejazdów, ponadto muszą być
zabezpieczone przed ogniem, kradzieżą jak i zalaniem wodą,



ewakuację wszelkiego mienia należy prowadzić w miarę istniejących możliwości,
mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi.

Wartościowe urządzenia, dokumenty itp. można ewakuować dopiero po zakończeniu
ewakuacji ludzi. Przy ewakuowaniu mienia należy pamiętać, że mienie ewakuuje się
wówczas, gdy:


ruchomości są bezpośrednio zagrożone pożarem i nie można ich ochronić w inny
sposób,



ruchomości utrudniają dostęp do pożaru lub ułatwiają rozprzestrzenianie się ognia,
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ruchomości nie objęte jeszcze pożarem mogą w płomieniach powodować wybuch lub
przyczynić się do szybkiego rozwoju pożaru.

EWAKUACJA MIENIA NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ KOSZTEM SIŁ I ŚRODKÓW
NIEZBĘDNYCH DO EWAKUACJI I RATOWANIA LUDZI.
EWENTUALNĄ EWAKUACJĘ MIENIA NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD
NAJCENNIEJSZYCH URZĄDZEŃ, DOKUMENTACJI, PRZEDMIOTÓW.

Zabrania się:





składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych służących do
ewakuacji;
tarasowania dróg ewakuacyjnych przedmiotami utrudniającymi ewakuację;
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe
otwarcie;
ograniczania dostępu do sprzętu ppoż.

5 Cel przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych
CELEM ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH JEST WYROBIENIE ODPOWIEDNICH
NAWYKÓW, KTÓRE PRZYDADZĄ SIĘ W SYTUACJACH RZECZYWISTEGO
ZAGROŻENIA

Na ogół codziennie, każdy wykonując swoje czynności nie zwraca uwagi na to, jak szybko i
bezpiecznie opuścić budynek w razie realnego zagrożenia. Większość osób wchodzi i
wychodzi z obiektu w tym samym miejscu, tymi samymi drzwiami, korzysta z tej samej
klatki schodowej. Inne, alternatywne drogi i wyjścia ewakuacji nie są brane pod uwagę lub są
nie znane - nawet w przypadku pracowników, o wieloletnim stażu pracy.
W przypadku zagrożenia użytkownicy budynku powinni wykorzystać wszystkie dostępne
drogi ewakuacyjne, aby móc wydostać się jak najszybciej na zewnątrz. Ćwiczenia
przeciwpożarowe dostarczają między innymi okazji zapoznawania się z rozmieszczeniem i
wykorzystaniem alternatywnych wyjść. W przypadku realnego zagrożenia znajomość
procedur ewakuacyjnych oraz alternatywnych dróg ewakuacji zwiększa prawdopodobieństwo
sprawnie przeprowadzonej ewakuacji.
Cele przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych są następujące:
1) wyeliminowanie czynnika chaosu poprzez wyrobienie umiejętności właściwego,
spokojnego zachowania się osób, w przypadku realnego zagrożenia,
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2) zapoznanie wszystkich osób ze sposobem ogłaszania alarmu, tak aby każdy bez problemu
mógł go właściwie rozpoznać,
3) wyrobienie odpowiednich reakcji u pracowników po usłyszeniu sygnału (komunikatu)
alarmowego, dotyczących zakończenia pracy, wyłączenia urządzeń i rozpoczęcia ewakuacji
wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,
4) wyrobienie umiejętności wśród pracowników wykorzystania wszystkich dróg i wyjść
ewakuacyjnych w przypadku zablokowania tych, które są najbliżej miejsca pracy lub
przebywania,
5) zapoznanie wszystkich osób z miejscem zbiórki wyznaczonym poza budynkiem.
Ogólne zasady prowadzenia próbnej ewakuacji
1) W celu wyrobienia odpowiednich nawyków oraz właściwych zachowań zalecane jest
przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych częściej niż wymagają tego przepisy
przeciwpożarowe.
2) Ćwiczenia należy przeprowadzać o różnej porze dnia (rano, po południu, itp.), tak, aby
wyeliminować czynnik rutyny.
3) Należy zmieniać warianty ewakuacji związane z drożnością poszczególnych drzwi i dróg
ewakuacyjnych (co może wydarzyć się w przypadku powstania pożaru), sposób ten pozwala
na poznanie alternatywnych dróg ewakuacji.
4) Podczas prowadzenia ćwiczeń, gdy ludzie znajdują się w różnych miejscach obiektu ( np.
na schodach, korytarzach i w pomieszczeniach) należy poinstruować ich co do lokalizacji
najbliższego dostępnego wyjścia ewakuacyjnego, zachowując spokój i dyscyplinę.
5) Osoby kierujące ewakuacją powinny znać stan osobowy personelu w danym dniu, w celu
późniejszego sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły budynek.
6) Każde ćwiczenia ewakuacyjne stanowią swoisty trening, mający na celu zapewnienie
pełnej kontroli nad sytuacją powodującą zagrożenie.
7) Dużą uwagę należy zwracać na sposób prowadzenia ćwiczeń, aby przebiegały one w
sposób energiczny, spokojny i zdyscyplinowany.

8) Należy kategorycznie przestrzegać zakazu podbiegania i wracania „pod prąd‖ np. po
zostawione rzeczy, itp.
9) Należy sprawdzić toalety lub inne pomieszczenia, gdzie na stałe nie przebywają ludzie.
10) Po ogłoszeniu alarmu, tak jak i we wszystkich ćwiczeniach symulacyjnych, tak i w
warunkach pożaru, pracownicy powinni zakończyć swoja pracę i skierować się do wyjść
ewakuacyjnych, nie powinni zawracać lub iść w kierunku przeciwnym do strumienia ruchu
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gdyż może to spowodować ogólny bałagan, zamieszanie, które może doprowadzić do
zablokowania przejść i uwięzienia w pomieszczeniach lub na korytarzach.
11) Każda grupa powinna udać się do wcześniej określonego miejsca na zewnątrz budynku i
tam pozostać do chwili sprawdzenia stanu osobowego przez przełożonych.
12) Powrót do budynku następuje tylko wtedy gdy zostanie to ogłoszone (np. przez
właściciela lub zarządcę budynku, itp.).
13) Miejsce zbiórki wyznaczone poza budynkiem powinno być dostatecznie odległe od
budynku, po to aby uniknąć zagrożenia jakie powoduje pożar, a także aby nie zakłócać
działań ratowniczo-gaśniczych. Na miejscu zbiórki należy sprawdzić stan osobowy.
14) Podczas ćwiczeń przeciwpożarowych, ewakuacyjnych nie przewiduje się żadnych działań
gaśniczych, np. przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego.
15) UWAGA:
Szczególną uwagę należy zwracać na bieżącą sprawność funkcjonowania systemu
organizacyjno-technicznego gwarantującego pewność otwierania drzwi ewakuacyjnych (o
każdej porze dnia i nocy) oraz odpowiedzialność i dyspozycyjność pracowników służby
ochrony obiektu.
1. Sposoby praktycznego sprawdzania

warunków ewakuacji

W celu przygotowania do przeprowadzenia rzeczywistej ewakuacji, a także zgodnie z § 17
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109, poz. 719), właściciel/zarządca budynku zawierającego strefę pożarową
przeznaczoną dla ponad 50 osób, będącymi jej stałymi użytkownikami jest zobowiązany co
najmniej raz na dwa lata dokonać praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków
ewakuacji w budynku.
O terminie przeprowadzenia tych działań Dyrektor Szkoły jest zobowiązany powiadomić
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, nie później niż na
tydzień przed ich przeprowadzeniem. Państwowa Straż Pożarna może uczestniczyć w
zaplanowanych ćwiczeniach.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego odpowiedzialny jest
Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
Z przeprowadzonego próbnego alarmu ewakuacyjnego sporządza się stosowną notatkę z
wnioskami, które winny być podstawą do planowania zadań szkoleniowych i inwestycyjnych
w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji powinno polegać w
szczególności na:
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1) Wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunków ewakuacji oraz na sporządzeniu stosownej dokumentacji – osobę taką
powinien wyznaczyć Dyrektor Szkoły
2) Sprawdzeniu warunków ewakuacji w budynku, tj. sprawdzeniu czy w praktyce budynek
spełnia aktualnie obowiązujące wymagania techniczno-budowlane oraz porządkowe w zakresie
ewakuacji,
3) Jeżeli warunki ewakuacji jak wyżej zostały spełnione, to można przejść do etapu tworzenia
założeń do praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji. Jeżeli nie, to należy podjąć
natychmiastowe usuniecie nieprawidłowości i braków, gdy to jest możliwe. Natomiast w
przypadku, gdy nie jest to możliwe, np. ze względu na konieczność dokonywania zmian
konstrukcyjno-budowlanych, należy uwzględnić te miejsca w opracowanych założeniach do
praktycznego sprawdzenia ewakuacji, jako miejsca o szczególnym zagrożeniu i ująć je np. w
planie dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
4) Przyjęciu i opracowaniu założeń do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji
ewakuacji ludzi z budynku, tzn. ustaleniu rodzaju i miejsca zagrożenia, którego wynikiem będzie
przeprowadzenie ewakuacji ludzi z obiektu (np. pożar w biurze na II kondygnacji) oraz ustaleniu
czasu oraz zakresu działań w trakcie ewakuacji dla osób funkcyjnych – kierujących działaniami
ewakuacyjnymi np.:
a) godz. 1000 zauważenie przez jednego z pracowników zadymienia w biurze na II kondygnacji,
b) natychmiastowe powiadomienie pracowników znajdujących się w pobliżu oraz Dyrektora
Szkoły
c) Dyrektor zarządza ewakuację pracowników z całego budynku, umówionym sygnałem ogłasza
ewakuację budynku – w sposób stanowczy, ale bez oznak zdenerwowania np. za pomocą
urządzenia nagłaśniającego, kurierów (wyznaczonych pracowników), dzwonka,
d) pracownicy natychmiast, sprawnie, bez zbędnej zwłoki opuszczają biura (nie muszą wyłączać
urządzeń elektrycznych np. komputerów, mogą zabrać ubrania, torebki), przymykają drzwi (nie
muszą ich zamykać na klucz) i kierują się do uprzednio wyznaczonego miejsca zbiórki do
ewakuacji; miejsce zbiórki powinno być znane wszystkim pracownikom,
e) osoby odpowiedzialne za ewakuację wskazują kierunek do wyjścia ewakuacyjnego dla
pracowników i petentów,
f) w czasie prowadzonej ewakuacji osoba wyznaczona np. dyżurny ochrony wyłącza prąd i gaz,
ewentualnie kieruje przybyłe jednostki straży w pobliże budynku i miejsc szczególnie
zagrożonych.
g) na miejscu zbiórki do ewakuacji wyznaczona osoba sprawdza stan zdrowia i obecność
pracowników, o zaistniałych nieprawidłowościach melduje Dyrektorowi,
h) pracownicy nie mogą sami opuścić miejsca zbiórki do ewakuacji i samodzielnie wrócić do
budynku,
i) kierującym ewakuacją jest Dyrektor Szkoły, który w razie potrzeby informuje przybyłego
dowódcę straży o stanie ewakuacji, osobach zagrożonych lub poszkodowanych.
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5) Sprawdzeniu organizacji ewakuacji, poprzez jej przeprowadzenie w praktyce, przy
uwzględnieniu wszystkich jej elementów składowych, tj. sprawdzeniu:
a) działania środków alarmowania oraz skuteczności przyjętych sposobów alarmowania na
wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
b) skuteczności sił i środków przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji,
c) prawidłowości przyjętego sposobu prowadzenia ewakuacji (prawidłowość podjętej decyzji o
ewakuacji, umiejętność kierowania ewakuacją, realizacja przyjętych zasad ewakuacji),
d) przestrzegania przez ewakuujących i ewakuowanych określonych zasad prowadzenia
ewakuacji,
e) prawidłowości rozmieszczenia oznakowania dróg ewakuacyjnych.
6) sporządzeniu wniosków z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, które
będą służyły jako:
a) materiał szkoleniowy dla pracowników oraz osób funkcyjnych,
b) podstawa do ujmowania w planach modernizacji obiektu zaleceń związanych z poprawą
warunków ewakuacji.
W celu urealnienia trudnych warunków ewakuacji, z jakimi użytkownicy budynku mogą się
spotkać w praktyce, jako dodatkowy element można zastosować zadymienie pionowych i
poziomych dróg ewakuacyjnych (z użyciem nietoksycznych świec dymnych).
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VI. INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O
PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
I. ALARMOWANIE
1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w
obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest
obowiązana o tym powiadomić:
- administratora obiektu,
- Policję – nr 997.
2. Zawiadamiając Policję, należy podać:
- treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy
prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji,
- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,
- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko,
- uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.
II. AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU
INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU
1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego
nieobecności osoba przez niego upoważniona,
2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych
pomieszczeniach znajdują się:
- przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp. których wcześniej nie było i nie wnieśli ich
użytkownicy pomieszczeń ( a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np.
interesantów),
- ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń,
- zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem
w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów
zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.).
3. Pomieszczenia ogólno dostępne takie jak: korytarze, klatki schodowe, hale, windy, toalety,
piwnice strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone
przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.
4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników
obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie
wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu
i Policję.
5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów
(rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu
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przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż
pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić
wskutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący
akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.
6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.
III

AKCJA

ROZPOZNAWCZO-NEUTRALIZACYJNA

ZLOKALIZOWANYCH

ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH
1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator
obiektu powinien przekazać im wszystkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać
miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty
newralgiczne w obiekcie.
2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator
obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.
3. Na wniosek policjanta kierującego akcją , administrator obiektu podejmuje decyzję o
ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.
4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy i urządzeń obcych
oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się
uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu
specjalistycznych środków technicznych.
5. Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt
administratorowi - wzór protokołu w załączeniu.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz
administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo
powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności
każdego zgłoszenia.
2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie
niniejszej instrukcji oraz powinien dysponować planami ewakuacji i architektonicznym
obiektu, w tym pomieszczenia punktów newralgicznych takich jak : węzły energetyczne
i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy
w realizacji takiego szkolenia.
3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej
i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków
wybuchowych.
4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników administracyjnych
i ochrony.
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WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM O
PODŁOŻENIU BOMBY
1. Rozmową prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację)
powinna starać się podtrzymywać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.
2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji
o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz
o podłożonym ładunku wybuchowym.
W tym celu zadawać następujące pytania:
- gdzie podłożono bombę?
- dlaczego bomba została podłożona?
- jak ona wygląda?
- kiedy nastąpi wybuch?
- jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby?
Pytanie powyższe i inne uzależnione są od konkretnej sytuacji.
3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób
postronnych w wyniku wybuchu.
TREŚĆ ZGŁOSZENIA : ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
DATA I GODZ. ZGŁOSZENIA : ...............................................................................................
PŁEĆ I WIEK ZGŁASZAJĄCEGO : .........................................................................................
GŁOS I JĘZYK ZGŁASZAJĄCEGO : ......................................................................................
ODGŁOSY W TLE ROZMOWY : .............................................................................................
.......................................................................................................................................................
UWAGI DODATKOWE : ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.POWIADOMIĆ NATYCHMIAST :
1. ADMINISTRATORA TEL. ...........................................................................
2. POLICJĘ
TEL. ........................................................... LUB 997
3. ..........................................................................................................................
ZGŁOSZENIE PRZYJĄŁ : ..................................................................................
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VII. ZAZNAJAMIANIE UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z PRZEPISAMI
P. POŻ I Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
Obowiązek szkolenia przeciwpożarowego i ratowniczego dotyczy każdego pracownika bez
względu na sprawowaną funkcję i stanowisko służbowe, a wynika bezpośrednio z ustawy
o ochronie przeciwpożarowej
1. Cele szkolenia przeciwpożarowego i ratowniczego w ogólnych kierunkach to:
 profilaktyka przeciwpożarowa - zapobieganie, aby nauczyciele i uczniowie oraz
pozostający w obiekcie byli świadomi jak postępować, żeby nie spowodować pożaru,
 ratownictwo osób, na których zapaliła się odzież i które odniosły obrażenia wskutek
pożaru oraz zatrucia się dymami i gazami pożarowymi,
 profilaktyka ewakuacyjna - zachowanie warunków i natychmiastowe usuwanie wszelkich
przeszkód mogących utrudnić lub uniemożliwić sprawną ewakuację,
 zdolność stosowania różnych sposobów ratownictwa ludzi w zależności od warunków
ewakuacyjnych oraz wieku, a także stanu fizycznego i psychicznego ratowanych,
 umiejętność gaszenia pożaru w zarodku i uniemożliwianie jego rozprzestrzeniania się,
 umiejętność współdziałania w akcji ratowniczej i gaśniczej z jednostkami Państwowej
Straży Pożarnej.
2. Organizacja szkolenia przeciwpożarowego dotyczy:
 ustalenia grup szkoleniowych w zakresie zależnym od liczby osób spełniających różne
funkcje,
 ustalenie programów wykładów i zajęć praktycznych dla danej grupy szkoleniowej,
 zapewnienie wykładowców mogących przeprowadzić przeszkolenie,
 zapewnienie miejsca przeprowadzenia szkolenia,
 zapewnienie pomocy szkoleniowych.
3. Zakres szkolenia przeciwpożarowego.
Szkolenie przeciwpożarowe powinno obejmować:
Wstępne szkolenie informacyjne nowo zatrudnionych pracowników, w wymiarze 1 - 2 godz.
obejmujące:
 poinstruowanie pracowników w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
i urządzeń przeciwpożarowych, sposobach ewakuacji ludzi i mienia w przypadku
powstania pożaru,
 zaznajomienie pracowników z zagrożeniami pożarowymi występującymi na stanowisku
pracy,
 zapoznanie
pracowników
z
obowiązującymi
przepisami
i
instrukcjami
przeciwpożarowymi,
 zapoznanie pracowników z ogólnymi warunkami bezpieczeństwa pożarowego.
Okresowe szkolenie instruktażowe:
 charakterystyka zagrożenia pożarowego obiektu,
 przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, wymagania przeciwpożarowe
mające na celu ograniczenie zagrożenia pożarowego,
 obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, środki gaśnicze, podręczny
sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,
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 zasady praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru.
 sposoby ewakuacji ludzi i mienia, drogi ewakuacyjne oraz zasady zachowania się podczas
pożaru,
4. Dokumentacja szkoleń.
Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego powinno być udokumentowane.
Dokumentację stanowi oświadczenie pracownika. Szkolenie specjalistyczne powinno być
potwierdzone oświadczeniem pracownika o zapoznaniu się z określoną problematyką
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracownik powinien zostać zapoznany
z niniejszą Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego - co powinno zostać udokumentowane
w załączniku nr 5 lub w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
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VIII. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGLĘDEM POŻAROWYM.

POD POJĘCIEM PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
NALEŻY ROZUMIEĆ WSZELKIE PRACE, NIEPRZEWIDZIANE W NORMALNYM
TRYBIE PRACY INSTYTUCJI LUB PROWADZONE POZA WYZNACZONYMI DO
TEGO CELU MIEJSCAMI, TAKIE JAK PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
ZWIĄZANEZ UŻYCIEM OTWARTEGO OGNIA, PRACE ZWIĄZANE ZE
STOSOWANIEM GAZÓW, CIECZY I PYŁÓW PALNYCH I WYBUCHOWYCH,
WSZELKIE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE PROWADZONE W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
opracowuje się instrukcję zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych dla obiektu.
1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących
powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel,
zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany:
a) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
c) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające
odpowiednie kwalifikacje;
e) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania
pożaru lub wybuchu
Przy wykonywaniu prac, o których mowa wyżej, należy:


zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku
i znajdujących się w nim instalacji technicznych;



prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach
(urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej
wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych
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gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;


mieć w miejscu wykonywania prac spawalniczych sprzęt umożliwiający likwidację
wszelkich źródeł pożaru;



pojemniki metalowe wypełnione wodą na odpadki drutu spawalniczego i elektrod;



materiały izolacyjne i osłaniające niezbędne do zabezpieczenia toku prac
spawalniczych;



podręczny sprzęt gaśniczy tj. 1 gaśnica proszkowa i 1 koc azbestowy gaśniczy;

d) po zakończeniu prac spawalniczych należy przeprowadzić dokładną kontrolę
przeciwpożarową w pomieszczeniach przyległych celem stwierdzenia czy nie pozostawiono
tlących się lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy i jego otoczeniu oraz czy zostały
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych urządzenia spawalnicze.
UWAGA:
Wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, w których tego samego dnia
wykonano prace malarskie lub inne przy użyciu substancji łatwo zapalnych jest
niedozwolone.
e) przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo, kierownik zakładu winien wskazać
osobę odpowiedzialną za zapewnienie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca
po zakończeniu pracy
Wzór protokołu dla zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych stanowi
załącznik nr 6.
Wzór zezwolenia na przeprowadzenie prac spawalniczych stanowi załącznik nr 7.
f) po zakończeniu prac spawalniczych należy przeprowadzić dokładną kontrolę
przeciwpożarową w pomieszczeniach przyległych celem stwierdzenia czy nie pozostawiono
tlących się lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy i jego otoczeniu oraz czy zostały
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych urządzenia spawalnicze.
g) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed możliwością wywołania pożaru.
Wzór książki kontroli prac pożarowo niebezpiecznych określa załącznik nr 8.
Załącznik nr 9 przedstawia przykłady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych.
Załącznik nr 10 przedstawia możliwy zasięg odprysków spawalniczych.
UWAGA:
Pracownik wykonujący prace pożarowo niebezpieczne każdorazowo, przed
przystąpieniem do tych prac ma obowiązek zapoznać się z powyższymi zasadami.

USTALENIA ORGANIZACYJNE
Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym zleconych osobom/firmom obcym ponosi wykonawca
tych prac!
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DO
PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ
ROZDZIAŁU
VIII
INSTRUKCJI
ZOBOWIĄZANI SĄ WSZYSCY UCZESTNICZĄCY BEZPOŚREDNIO LUB
POŚREDNIO W WYKONYWANIU PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO,
PRACOWNICY NADZORUJĄCY PRZEBIEG TYCH PRAC ORAZ UŻYTKOWNICY
OBIEKTU (POMIESZCZEŃ, TERENU), GDZIE PRACE TE SĄ PROWADZONE.
POSTANOWIENIA
INSTRUKCJI
OBOWIĄZUJĄ
TAKŻE
WSZYSTKICH
PRACOWNIKÓW FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW Z ZEWNĄTRZ, PROWADZĄCYCH
LUB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POŻAROWO NA TERENIE OBIEKTU
.
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IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI

Lp. Zakres aktualizacji

Data aktualizacji
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Załącznik nr 2
Fotoluminescencyjne systemy oznakowania dróg ewakuacyjnych.
Aktualnie polskie prawo zobowiązuje właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków
do oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji zgodnie z Polską Normą
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.
U. Nr 80, z 2006 r., poz. 563). Jednym z możliwych sposobów wykonania oznakowania jest
system oznakowań fotoluminescencyjnych. W zakresie prawodawstwa związanego ze
stosowaniem materiałów fotoluminescencyjnych w znakach bezpieczeństwa służących do
oznakowania dróg ewakuacji, Polska należy do czołówki europejskiej. Polska Norma PN92/N-01256/02 wprowadza do stosowania dla oznaczenia drogi ewakuacyjnej znaki
ewakuacyjne wykonane na materiale fotoluminescencyjnym. Norma ta definiuje grafikę
i funkcje znaków, natomiast brak jest w niej postanowień o sposobie ich rozmieszczenia.
Głównym celem luminescencyjnego systemu ewakuacji jest zapewnienie wszystkim
znajdującym się w budynku, w każdej jego części ,,drogi świetlnej”, po której można łatwo
i bezpiecznie dotrzeć do odpowiedniego wyjścia zarówno w ciemności, jak i w dymie. Celem
wtórnym jest umożliwienie zlokalizowania i posłużenia się niezbędnym sprzętem, takim jak:
gaśnice, przyciski pożarowe, wyłącznik prądu itp.
Efektywność działania systemu luminescencyjnego zależy od sposobu wykonania
oznakowania. Oznakowania fotoluminescencyjne powinno:
1. Identyfikować każde drzwi wyjściowe ( ewakuacyjne ).
2. Dostarczać wyraźną i jednoznaczną informację o kierunku drogi.
3. Dawać ciągłe oznakowanie linii drogi, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku
zidentyfikowanych wyjść i przez te wyjścia.
4. Wskazać drogi i główne gramy na terenach otwartych.
5. Specjalnie zaznaczyć zarysy schodów i wszelkie inne zmiany poziomu podłogi.
6. Specjalnie oświetlić specyficzne niebezpieczeństwa, takie jak niebezpieczne
narożniki, krawędzie oraz obiekty wystające i sterczące.
7. Oznaczyć położenie sygnalizacji alarmu pożaru i podręcznego sprzętu gaśniczego.
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101 i 102 - kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
103 - wyjście ewakuacyjne
103 i 113 - kierunek drogi ewakuacyjnej
105 i 106 - kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
107 i 108 - kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami do góry
109 i 110 - wyjście ewakuacyjne
111 - ciągnąć aby otworzyć
112 - pchać aby otworzyć
115 - stłuc aby uzyskać dostęp
C - wymiary 150 x 150, D - 150 x 300, E - 200 x 200, F - 200 x 400

201 - hydrant wewnętrzny
203 - zestaw sprzętu pożarniczego
202 - gaśnica
205 - telefon do użycia w stanie zagrożenia
206 - alarmowy sygnalizator akustyczny
211 - nie zastawiać
209 - zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
210 - palenie tytoniu zabronione
208 - kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
204 - uruchamianie ręczne
A - wymiary 100 x 100, C - 150 x 150, E - 200 x 200
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Załącznik nr 3

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
na wypadek powstania pożaru
Alarmowanie
1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast
zaalarmować krzykiem „PALI SIĘ – POŻAR!” innych pracowników, uruchomić najbliższy ręczny
ostrzegasz pożarowy lub telefonicznie zawiadomić straż pożarną
2. Alarmując: STRAŻ POŻARNĄ
tel. 998 lub alarmowy 112
należy podać:
- gdzie i co się pali (adres, nazwa zakładu)
- czy istnieje zagrożenie ludzi,
- nazwisko i numer telefonu z którego wzywa się straż pożarną.
UWAGA! Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odczekać chwilę przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie

3. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić:
POLICJĘ

tel. 997 lub alarmowy 112

DYREKTORA (KIEROWNIKA ZAKŁADU)

tel. ………………………

1. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek awaria) alarmować:
POGOTOWIE RATUNKOWE
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
POGOTOWIE GAZOWE
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel. 999 lub alarmowy 112
tel. 991 lub ………………
tel. 992 lub ………………
tel. 994 lub ………………
tel. 993 lub ………………

Postępowanie w przypadku pożaru
1. Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy
znajdującego się w pobliżu sprzętu pożarowego (gaśnic, agregaty gaśnicze, hydranty pożarowe) i nieść
pomoc zagrożonym osobom.
2. Do czasu przybycia straży pożarnej, akcją kieruje Dyrektor/ Kierownik Zakładu lub wyznaczona
przez niego osoba.
3. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej
jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
4. Każda osoba przystępująca do akcji, powinna pamiętać że:
- w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,
- należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
- nie wolno otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach objętych
pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia,
- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych i substancji
chemicznych reagujących z wodą np. karbidu, sodu, potasu i innych,
- należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne a w szczególności butle z gazami technicznymi, naczynia z
cieczami palnymi, cenne maszyny i ważne dokumenty.

Umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie pożaru!
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Załącznik nr 4
Terminy badań stanu technicznego instalacji i urządzeń technicznych (użytkowych) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Lp.
1.
1.

2.
5
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa urządzenia, systemu lub
instalacji
2.
Instalacje i urządzenia elektryczne

Instalacje i urządzenia
piorunochronne
Przewody kominowe wentylacyjne
Instalacja oświetlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i bezpieczeństwa)
Instalacja hydrantów wewnętrznych
Węże
stanowiące
wyposażenie
hydrantów wewnętrznych
Gaśnice
Oznakowania ewakuacyjne, instalacji i
urządzeń przeciwpożarowych

Rodzaj badań

Czasookres

3.
 Oględziny i przegląd wg oceny wynikające z
oględzin
 Kontrola i badania techniczne w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i
środków ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
 oględziny przed okresem burzowym,
badania techniczne
 przegląd stanu technicznego
 czyszczenie
 przegląd stanu technicznego
 badanie stanu technicznego i sprawdzenie
wydajności i ciśnienia
 próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie
robocze, zgodnie z Polską Normą
 oględziny zewnętrzne
 czynności konserwacyjne i legalizacja
 sprawdzenie stanu oznakowania

Wykonawca

4.

5.
uprawniony elektryk

 raz na rok



 raz na 5 lat

 uprawniony elektryk













raz na rok
raz na 5 lat
raz na rok
raz na rok
raz na rok

uprawniony elektryk
uprawniony elektryk
uprawniony inspektor budowlany
kominiarz
uprawniony elektryk

 raz na rok

 firma przeciwpożarowa

 raz na 5 lat

 firma przeciwpożarowa

 co najmniej raz na miesiąc
 raz na rok
 co najmniej raz na miesiąc

 specjalista ochrony ppoż.
 firma przeciwpożarowa
 specjalista ochrony przeciwpożarowej
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Załącznik nr 5
WYKAZ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
W BOLESŁAWCU
ZAPOZNANYCH Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko
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Załącznik nr 6
(pieczątka z nazwą zakładu)
PROTOKÓŁ
zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych
1. Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się
wykonywanie spawania ...........................................................................................
..................................................................................................................................
2. Rodzaj elementów budowlanych ( zapalność ) występujących w danym budynku,
pomieszczeniu

lub

rejonie

przewidywanych

prac

..................................................................................................................................
........ .........................................................................................................................
3. Sposób

zabezpieczenia

stanowiska,

urządzenia

przeciwpożarowego
itp.

na

budynku,

okres

pomieszczenia,

wykonywania

prac

..................................................................................................................................
........ .........................................................................................................................
4. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia toku prac
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Osoba (y) odpowiedzialna (e) za całokształt przygotowania, zabezpieczenia
przeciwpożarowego toku prac .................................................................................
..................................................................................................................................
6. Osoba (y) odpowiedzialna (y) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego
w

toku

wykonywania

prac

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

..................................................................................................................................
7. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejony prac po ich zakończeniu
..................................................................................................................................
....... ..........................................................................................................................
Podpisy członków komisji
1. .................................
2. .................................
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3. .................................
Załącznik nr 7
(pieczątka z nazwą zakładu)

ZEZWOLENIE Nr...................
na przeprowadzenie prac spawalniczych itp. prac z otwartym ogniem
( spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie itp. )
1. Miejsce pracy
.......................................................................................................................................................
(dział, oddział, obiekt, instalacja itp.)
2. Rodzaj pracy
......................................................................................................................................................
3. Czas pracy, dnia........................................................................... od godz. ................... do
godz. .............................................................................................................................................
4. Zagrożenie pożarowe – wybuchowe w miejscu prac ..............................................................
.......................................................................................................................................................
5.

Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru – wybuchu .............

.......................................................................................................................................................
6.

Odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i

zabezpieczenia toku pracy spawalniczych ...................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Pracę zakończono dnia .......................................................... godz........................................
Wykonał:
...........................................................
(podpis)
8. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących
zainicjować pożar.
Stwierdzam odebranie robót
Skontrolował ...............................................................................................................................
UWAGA: odbierający przekazuje zezwolenie kierownikowi, który wydał to zezwolenie.
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Załącznik nr 8

KSIĄŻKA
KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO
L.p.

Nazwa budynku,
terenu w którym
wykonano pracę

Data i godzina
rozpoczęcia prac, z
czyjego polecenia,
numer zezwolenia

Imiona i nazwiska
osób
wyznaczonych do
pracy

Data i godzina,
nazwisko
kontrolującego, tok
wykonywania prac

1

2

3

4

5

Uwagi i polecenia Data i godzina
Data i godzina,
Podpisy
wydane przez
zakończenia
nazwisko
przeprowadzającyc
kontrolującego tok
prac
przeprowadzająceg
h kontrolę
wykonywania prac
o kontrolę po
zakończeniu prac

6
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Załącznik nr 9
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 azbestu.

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 azbestowego, 3-koc
azbestowy.
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Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń pozostające w
zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione materiałem niepalnym.

Rys.4. Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć
izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby chłodzić
skutecznie: 1-przewody doprowadzające wodę, 2-zwoje sznura azbestowego.
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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 azbestowe, 3-koc
azbestowy.
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Gazy spalinowe

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.
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