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1. WSTĘP 

1.1. Cel opracowania 

Celem Instrukcji jest określenie: 

 warunków ochrony przeciwpożarowej, 

 zasad postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

 zasad i organizacji ewakuacji. 

1.2. Podstawa opracowania 

Obowiązek wykonywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiektach 

użyteczności publicznej wynika z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów  budowlanych i terenów  (Dz.U.2019 poz. 1065). 

Instrukcję należy przechowywać w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. 

Instrukcję należy poddawać aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach 

sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

1.3. Wprowadzenie 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  

w RP jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869). 

Do zasadniczych zapisów ustawy należą : 

Art.1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem  poprzez: 

1.1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

1.2. Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

1.3. Prowadzenie działań  ratowniczych. 

Art.4. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego 

ochronę przeciwpożarową obowiązany jest w szczególności: 
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4.1. Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych  

i technologicznych;  

4.2. Wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki 

gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 

4.3. Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwo 

i możliwość ewakuacji; 

4.4. Zaznajomić  pracowników  z  przepisami  przeciwpożarowymi; 

4.5. Przygotować  budynek, obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej; 

4.6. Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia. 

2. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ 

2.1. Charakterystyka obiektu  

DPS w Lubuczewie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. To 

jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego o zasięgu ponadgminnym, przeznaczona dla 112 

osób, które mieszkają w dwu- i trzyosobowych pokojach. Dom zapewnia osobom w nim 

przebywającym, zwanym dalej mieszkańcami, całodobową opiekę oraz zaspokojenie ich 

niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W DPS przebywa na jednej 

zmianie roboczej ok. 30 pracowników w ciągu dnia, na zmianie nocnej 3 pracowników. 

Usytuowany w Lubuczewie 29A DPS zaprojektowano, jako obiekt wolnostojący, 

trzykondygnacyjny, podpiwniczony. 

Parametry techniczno – budowlane  

 Powierzchnia użytkowa – 4370 m2, 

 Kubatura – 18469 m³, 

 Wysokość – 11 m (budynek niski N), 

 Ławy i stopy fundamentowe – monolityczne, żelbetowe wylewane, 

 Stropy –TERIVA  na belkach konstrukcji stalowej,  

 Ściany zewnętrzne– ściana warstwowa gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych, 

ocieplonych styropianem, 

 Ściany wewnętrzne stanowiące elementy oddzielenia pożarowego – ściany murowane gr. 

24 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej lub  
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z cegły pełnej gr. 12 cm dwustronnie otynkowanej.  

 Ściany wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, pomocniczych – 

murowane. 

 Obudowa klatek schodowych – ściana murowana z cegły pełnej, na zaprawie cementowo 

wapiennej. 

 Dach – na więźbie drewnianej pokryty  blachą stalową trapezową oraz papą bitumiczną. 

2.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe: 

 budynek zlokalizowany jest w odległości większej niż 4 m od granicy działki oraz  

w odległości nie mniejszej niż 8 m od innych budynków kategorii ZL lub PM  

o niskiej gęstości obciążenia ogniowego, zlokalizowanych na sąsiednich działkach, 

 od północy z budynkiem pomocniczym w odległości ok. 35 m.  

 od wschodu z zabudową jednorodzinną w odległości ok. 65 m. 

 od zachodu budynki gospodarstwa rolnego w odległości ok. 200 m. 

 od południa z zabytkowym pałacem w odległości ok. 60 m. 

2.3. Materiały palne występujące w obiekcie  

W obiekcie w pomieszczeniu kotłowni znajdują się zbiorniki z olejem opałowym 

służącym do zasilania pieca c.o. Ponadto w obiekcie znajdują się typowe materiały palne jak 

papier, drewno, tworzywa sztuczne stanowiące wystrój i wyposażenie.   

2.4. Podział na strefy pożarowe  

Budynek stanowi jedną strefę pożarową z wydzieloną pożarowo w podpiwniczeniu 

kotłownią olejową oraz wydzielonymi pożarowo klatkami schodowymi K1 oraz K2. 

2.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla budynków ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. 

2.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  

2.7. Klasa odporności pożarowej budynków 

Budynek niski kategorii zagrożenia ludzi ZL II powinien być wykonany w klasie 
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odporności pożarowej „B”, jako że poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na 

wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu jego klasę odporności oszacowano na 

klasę odporności pożarowej ,,C”.  Elementy budynku odpowiadają wymaganiom w zakresie 

odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w tabeli: 

Tabela. Wymagania dla elementów budynku, odpowiednie do jego klasy odporności pożarowej 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop 1) ściana 

zewnętrzna 1), 2) 

ściana 

wewnętrzna 1) 

przekrycie 

dachu 3) 

"C" 
R 60 R 15 R E I 60 

E I 30 

(o↔i) 
E I 15 4)  RE 15 

Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(–) – nie stawia się wymagań. 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 

ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 

budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 

zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie 

dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 

spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

2.8. Warunki ewakuacji  

Ewakuacja ludzi z obiektu zapewniona jest drogami komunikacji ogólnej prowadzącymi 

do wyjść ewakuacyjnych zlokalizowanych na parterze. Kierunki ewakuacji i wyjścia 

ewakuacyjne oznaczono znakami fotoluminescencyjnymi. Rozkład dróg i wyjść ewakuacyjnych 

pokazano na planie przyziemia. Klatki K1 oraz K2 są klatkami ewakuacyjnymi zamkniętymi 

wydzielonymi drzwiami przeciwpożarowymi oraz posiadającymi system oddymiania  
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uruchamiany ręcznie lub czujkami dymowymi. Pozostałe klatki K3, K4, K5, K6 nie są 

pionowymi drogami ewakuacyjnymi i służą do komunikacji ogólnej oraz stanowią połączenie 

użytkowe między kondygnacjami. 

Poziome drogi komunikacji ogólnej spełniają wymagania  stosownych przepisów prawa 

określonych dla pomieszczeń i przejść w pomieszczeniach, wyjść z pomieszczeń oraz 

poziomych dróg ewakuacyjnych. 

Dla strefy w kategorii ZLII: 

 dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych od najdalszego miejsca  

w pomieszczeniach do wyjścia na zewnątrz lub na drogę dojścia ewakuacyjnego  

w strefie ZL II – 40 m, przy zachowaniu przejścia przez co najwyżej trzy pomieszczenia 

– warunek spełniony. 

 minimalne szerokości przejść ewakuacyjnych 0,9m, szerokość drzwi z pomieszczeń  

w świetle ościeżnicy minimum 0,9m, wysokość drzwi co najmniej 2m – warunek 

spełniony. 

 skrzydła drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po 

ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi, zabrania się 

zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie 

– warunek spełniony. 

 dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji dla ZL 

II – 40m – warunek spełniony. 

 dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji dla ZL II 

– 10m – warunek niespełniony.  

 szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniej niż 1,4m. Dopuszcza się 

zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jeżeli jest ona 

przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób – warunek spełniony. 

 szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku powinna być nie 

mniejsza niż 1,20m (drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne  

z budynku, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe  

o szerokości nie mniejszej niż 0,9m). Z uwagi na przewidywaną możliwość 

jednoczesnego przebywania w budynku ponad 50 osób, drzwi muszą otwierać się na 

zewnątrz – warunek spełniony. 
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 zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi podnoszonych – warunek spełniony. 

 kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane znakami bezpieczeństwa zgodnie  

z normą PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 

Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych – warunek spełniony. 

 na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym jest 

zastosowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które działa przez co najmniej  

1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego o natężeniu oświetlenia nie mniejszym 

niż 5 lx w osi drogi – warunek spełniony. 

 pionowe drogo ewakuacyjne - klatki K1 i K2 wydzielone pożarowo poprzez obudowę 

ścianami REI 60, zamknięte od strony korytarzy drzwiami EIS 30  

z samozamykaczami oraz wyposażone w urządzenia do usuwania dymu – warunek 

spełniony. 

 podział korytarzy na wszystkich kondygnacjach na odcinki nie dłuższe niż 50 m za 

pomocą przegród przeciwpożarowych z drzwiami dymoszczelnymi EI 30 – warunek 

spełniony. 

 minimalna szerokość biegów schodów - 1,2m, spoczników ponad 1,5m – warunek 

spełniony. 

 maksymalna wysokość stopni schodów - 0,175 m. Maksymalna ilość stopni w biegu do 

17 – warunek spełniony. 

UWAGA! 

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest ustawianie jakichkolwiek przedmiotów, 

które spowodują ich zawężenie lub utrudnią poruszanie się ludzi.  

2.9. Instalacje występujące w  budynku 

 grzewcza – ogrzewanie z własnej kotłowni na olej opałowy (17400 l. oleju opałowego), 

 elektryczna, 

 wentylacyjna – grawitacyjna, 

 system sygnalizacji pożarowej, 

 oddymiania na klatkach schodowych, 

 sieć hydrantowa wewnętrzna, 
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 oświetlenie ewakuacyjne, 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

2.10. System sygnalizacji pożaru  

System sygnalizacji pożaru oparty jest na centrali systemu sygnalizacji pożaru 

INTERGRAL IP firmy SCHRACK, która zainstalowana jest w pomieszczeniu dyżurki na 

piętrze.  

Zastosowano następujące urządzenia: 

 Centrala sygnalizacji pożaru wieloprocesorowa, pracująca w systemie adresowalnym  

z 4 liniami dozorowymi typu A, przystosowana do monitoringu, z drukarką systemową   

i z rezerwowym źródłem zasilania-baterią akumulatorów. 

 Zasysające czujki dymu ASD 531 – 2 szt. 

 Liniowa, optyczna czujka dymu DOP-6001R – 1 szt. 

 Punktowe wielosensorowe, czujki dymu i ciepła MTD 533x05 – 222 szt. 

 Ręczne ostrzegacze pożaru, adresowalne – 19 szt. 

 Sygnalizatory głosowe. 

 

Zdjęcie. Ręczny ostrzegacz pożaru, źródło: internet, 
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Zdjęcie. Centrala sterowania pożarem, źródło: materiały własne,     

 

 

Zdjęcie. Optyczna czujka dymu, źródło: materiały własne, 
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ALARM I STOPNIA 

Centrala sygnalizacji pożaru sygnalizuje alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednego 

z detektorów samoczynnych rozmieszczonych w budynku. 

Alarmowanie - alarm I stopnia: 

 obsługa identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu, 

 centrala rozpoczyna odliczanie czasu T1 - 60 sekund na potwierdzenie przyjęcia alarmu 

  I stopnia przez personel obsługi; w przypadku braku takiego potwierdzenia, po upływie 

  czasu T1 następuje natychmiastowe uruchomienie procedury alarmu II st.  z pominięciem 

  czasu na identyfikację zagrożenia T2, 

 w przypadku potwierdzenia przyjęcia alarmu I st. przez personel obsługi, centrala 

rozpoczyna odliczanie czasu na identyfikację zagrożenia T2 - 180 sekund oraz wyłącza 

sygnalizację akustyczną alarmu I st. w centrali, 

 w przypadku identyfikacji alarmu I st. jako prawdziwy w sygnalizowanym przez centralę 

miejscu, personel obsługi powinien skrócić odliczany czas T2 uruchamiając najbliższy 

ręczny ostrzegacz pożarowy, 

 w przypadku weryfikacji alarmu jako fałszywy należy alarm w centrali skasować, 

 Alarmowanie - alarm II stopnia: 

 powoduje przesłanie informacji o pożarze do centrum odbiorczego i Miejskiego 

Stanowiska Kierowania PSP, 

 powoduje załączenie się oddymiania klatek schodowych, 

 powoduje uruchomienie sygnalizatorów głosowych, 

 powoduje zwolnienie trzymaczy drzwiowych na ciągach komunikacyjnych, 

 powoduje wyłączenie wentylacji. 

Na korytarzach obiektu znajdują się drzwi przeciwpożarowe służące do podziału korytarzy 

ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50 m. Drzwi są wyposażone w trzymacze drzwiowe 

wykorzystywane w systemie przeciwpożarowym. Działają na zasadzie elektromagnesu, dopóki  

podawane jest zasilanie – urządzenie to utrzymuje drzwi w pozycji otwartej, uniemożliwiając 

samoczynne ich zamknięcie. Przy odcięciu zasilania np. przez centralkę p.poż, z ręcznego 

przycisku lub po prostu w przypadku zaniku napięcia – elektromagnes zwalnia zworę i drzwi za 

pomocą samozamykacza zostają zamknięte. Automatyczna praca elektrotrzymaczy i zamknięcie 

drzwi w przypadku wystąpienia zjawiska pożarowego możliwa jest po otrzymaniu sygnału 
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bezpośrednio z centralki oddymiania lub za pośrednictwem centralki zamknięć ogniowych, która 

współpracuje z centralą oddymiania lub centralą systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.  

Obsługa codzienna  

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone:  

1) czy centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu 

dozorowania jest zauważone i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma 

prowadząca konserwację, 

2) czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie 

działania, 

3) czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do 

stanu dozorowania.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być możliwie szybko usunięta.  

Obsługa roczna  

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:  

1) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 

 2) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; 

UWAGA: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się 

sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.  

3) sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji 

pomocniczych; UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do 

niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.  

4) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone  

i odpowiednio zabezpieczone, 

 5) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub  

w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod 

każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach  

i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne, i widoczne. 

6) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być możliwie szybko usunięta.  
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2.11. Instalacja oddymiania  

Okna oddymiające są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi  

w ścianie klatki schodowej. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych 

gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych  

w niewielkim zadymieniu, ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu spowodowane wysoką 

temperaturą, a w konsekwencji przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratowniczej. Na co 

dzień okna służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. W paśmie naświetla 

dachowego klatek schodowych K1, K2 zamontowano klapy dymowe    uruchamiane ręcznie lub 

za pośrednictwem czujki dymowej.  

Zdjęcie. System oddymiania, źródło: internet  

 

Klapy dymowe należy podawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym  

 w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Kontroli podlegają w szczególności: 

 ręczne uruchamianie klap przyciskiem, 

 stan połączeń elektrycznych i mechanicznych, sprawdzenie siłowników, 

2.12. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, który 

znajduje się przed wejściem głównym do budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcina 
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dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje 

 i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować  

w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone 

wybuchem. 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować 

samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. 

Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie 

pożaru. 

Zdjęcie. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, źródło: internet  

 

Wyłącznik przeciwpożarowy prądu zainstalowany jest na parterze przy wejściu ,,A”. 

Usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego pokazano na planie 

przyziemia. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami jest urządzeniem 

przeciwpożarowym. W związku z tym należy podawać go przeglądom technicznym  

i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. 

2.13. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw 

do oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą być 

zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. 
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Zdjęcie. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego, źródło: internet 

 

 

 

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego 

wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem oświetlenia drogi 

ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania oraz umożliwienie 

zlokalizowania sprzętu pożarowego. 

Obsługa codzienna 

 obsługa wzrokowa wskaźników ma rozpoznać stan gotowości systemu do pracy oraz 

rozpoznać czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. 

Obsługa miesięczna 

 włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku oświetlonego 

wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym poprzez symulację oświetlenia podstawowego 

na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci, 

Obsługa roczna 

W trakcie testu należy przeprowadzić sprawdzenie comiesięczne oraz przeprowadzić dodatkowe 

testy: 

 każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować jak  

w przypadku testu comiesięcznego,  

 na zakończenie testu zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie 

każdej lampki kontrolnej lub urządzenia informującego o tym fakcie, zleca się 
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sprawdzenie poprawności działania układu ładowania, 

2.14. Wyposażenie w gaśnice 

Rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dobiera się zależnie od istniejących w obiekcie 

materiałów palnych. Gaśnice są to przenośne urządzenia o stosunkowo małej masie środka 

gaśniczego i o wadze do 20 kg, którego użycie następuje pod wpływem uruchamianego ręcznie 

wyzwolenia ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub w oddzielnym pojemniku.  

Zdjęcie. Oznaczenie etykiety gaśnicy, źródło: internet 

 

 

W gaśnicach proszkowych środkiem gaśniczym jest tu proszek gaśniczy. Wyrzucany jest on pod 

ciśnieniem do strefy spalania. Działanie proszku polega na inhibicji procesu spalania (wychwytywanie 

rodników). Stosowane są dwa podstawowe rodzaje proszków węglanowe i fosforanowe. Proszek 

węglanowy stosowany jest przede wszystkim do gaszenia pożarów grup BC. Może przynosić jednak 

słabe efekty w gaszeniu pożarów grupy A. Ze względu na dodatkowe działanie izolujące proszku 

fosforanowego nadaje się on do gaszenia grup ABC. Proszek fosforanowy może przynosić słabsze 

efekty przy pożarach grupy BC. Stosowanie proszków gaśniczych także może zwiększać straty 

pożarowe. Jest to spowodowane m.in. stopniem rozdrobnienia i sposobem wyrzutu (ma działanie 
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zbliżone do piaskowania i może powodować zacieranie współpracujących części maszyn) oraz rodzajem 

reakcji proszków fosforanowych (trwale przywiera do powierzchni metalowych).  

Gaśnica śniegowa to stalowa butla wysokociśnieniowa o wytrzymałości na ciśnienie 

nominalne 12,5 MPa. Butle wypełnione są skroplonym dwutlenkiem węgla. W otwór górnej  

części butli wstawiony jest zawór dźwigniowy szybko-otwieralny z rurką syfonową 

doprowadzoną na odległość ok. 10mm od dna butli. Dwutlenek węgla wyrzucany samoczynnie 

przez rurkę syfonową i zawór pod ciśnieniem par unoszących się nad powierzchnią cieczy. Do 

zaworu podłączony jest wąż zakończony dyszą wylotową. Po uruchomieniu gaśnicy następuje 

rozprężenie CO2. Gaz ten jest cięższy od powietrza i dlatego skutecznie odcina dostęp tlenu do 

ognia. Przy użyciu następuje także oziębienie do –78 ºC dwutlenku węgla. Przy gaszeniu 

gaśnicami śniegowymi należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte części ciała, gdyż mogą one 

ulec odmrożeniu. Z tego samego powodu nie należy gasić tymi gaśnicami ludzi. 

 

Zdjęcie. Gaśnica  proszkowa, źródło: internet 

 

 

Gaśnice  typ X – gaśnice będące pod stałym ciśnieniem 

(gaśnice tego typu posiadają manometr wskazujący 

odpowiedni poziom ciśnienia), czynnik wyrzucający  

i środek gaśniczy znajdują się w tym samym zbiorniku. 

Tego typu gaśnice obsługujemy w następujący sposób: 

1. Wyciągamy zabezpieczenie. 

2. Wyciągamy wąż z uchwytu, następnie kierujemy środek 

gaśniczy na źródło ognia, po czym naciskamy dźwignię. 



 

 

 

Zdjęcie. Gaśnica śniegowa, źródło: internet 

 

Koc gaśniczy - sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do 

płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Użycie polega na szczelnym 

przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca 

należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem. 

Może być użyty do gaszenia palącego się ubrania. Wadą koca gaśniczego jest to, iż może być on 

użyty skutecznie tylko do gaszenia niewielkich źródeł ognia i umiejscowionych blisko osoby 

gaszącej pożar. Zaletą jest możliwość wielokrotnego użycia i nieniszczenie gaszonych 

przedmiotów. 

Zdjęcie. Koc gaśniczy, źródło: internet 

 

 

 

Gaśnice  typ X – gaśnice będące pod stałym ciśnieniem 

(gaśnice tego typu posiadają manometr wskazujący 

odpowiedni poziom ciśnienia), czynnik wyrzucający  

i środek gaśniczy znajdują się w tym samym zbiorniku. 

Tego typu gaśnice obsługujemy w następujący sposób: 

1. Wyciągamy zabezpieczenie. 

2. Wyciągamy wąż z uchwytu, następnie kierujemy środek 

gaśniczy na źródło ognia, po czym naciskamy dźwignię. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3kno_szklane
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Zdjęcie. Zasady użycia gaśnicy, źródło: internet 
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Określenie wyposażenia obiektu w gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom 

technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 

 na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym 

urządzeniem gaśniczym: 

- zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi - ZL II,  

Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczane: 

 w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

- przy wejściach do budynków, 

- na klatkach schodowych, 

- na korytarzach, 

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, 

 w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli 

pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczeniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, 

 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Rozmieszczenie gaśnic pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji w części graficznej 

instrukcji. 

Przegląd rutynowy – kwartalny  

Regularną kontrolę wszystkich gaśnic  powinna przeprowadzić osoba odpowiedzialna lub jej 

przedstawiciel w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia i/lub ryzyka/przypadku 

zagrożenia pożarowego w celu upewnienia się, że każda gaśnica:  

 znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym, 

 jest niezastawiona i ma czytelną instrukcję obsługi, 

 nie jest w widoczny sposób uszkodzona, 

 ma nieuszkodzone plomby i wskaźniki, 

 ma ciśnienie w zakresie działania, 
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Przegląd roczny  

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez firmę specjalistyczną, która 

sprawdzi: 

 ogólny stan gaśnicy, 

 czytelność, kompletność i prawidłowość napisów, 

 stan węży i zabezpieczeń, 

 terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych, 

 powłokę malarską, 

 ciężar lub objętość środka gaśniczego, 

 sprawdzić czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, 

 dokonać odpowiednich napisów, 

2.15. Hydranty wewnętrzne 

W budynku zastosowano wewnętrzne hydranty dn 25 z wężem półsztywnym dł. 30 m. 

Hydrant wewnętrzny jest to obudowany zespół składający się z zaworu hydrantowego, jednego lub 

dwóch odcinków węża pożarniczego i prądownicy. Hydranty mogą być użyte do gaszenia pożaru  

w zarodku wszędzie tam, gdzie jako środek gaśniczy można stosować wodę (grupa A). Uwaga: 

Gaszenie wodą pożarów w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem jest zabronione. Sposób 

użycia hydrantu jest następujący: należy otworzyć szafkę, rozwinąć wąż, otworzyć zawór 

hydrantowy i skierować strumień wody na palące się materiały, zraszając powierzchnię, na której 

występuje proces palenia od brzegu ku środkowi. Przy pożarach przedmiotów ustawionych 

pionowo nie należy gasić od góry do dołu. Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby. 

Podstawowe znaczenie ma umiejętne wykorzystanie właściwości gaśniczych wody. Tradycyjny 

sposób podawania prądem zwartym wody, powinien być wykorzystywany w minimalny sposób ze 

względu na małe efekty gaśnicze w stosunku do ilości zużytej wody. Ponadto, podana w ten 

sposób woda wyrządza dodatkowe straty przewyższające niejednokrotnie straty spowodowane 

przez sam pożar (straty po pożarowe). Zwarte prądy wody stosuje się tylko w przypadkach, kiedy 

źródła pożaru nie można dosięgnąć innymi rodzajami prądów gaśniczych oraz wówczas, gdy 

zachodzi konieczna potrzeba mechanicznego zbijania płomienia. Zastosowanie prądów 

kroplistych i mgłowych, podawanych z prądownic uniwersalnych, zwiększa powierzchnię wody 
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stykającej się z nagrzanym lub palącym się środowiskiem, co powoduje większe wiązanie ciepła,  

a tym samym skuteczniejszy efekt gaśniczy przy równoczesnym mniejszym zużyciu wody. Woda 

stosowana jest również jako czynnik chłodzący niepalnych, niebezpiecznych materiałów 

chemicznych znajdujących się w środowisku (miejscu) pożaru.  

Wody nie stosuje się do gaszenia pożarów: - metali alkalicznych i ziem alkalicznych np. sód, 

potas, wapń, - metali lekkich i ich stopów np. glin, - karbidu i innych węglików metali 

lekkich, - cieczy łatwopalnych, nie mieszających się z wodą np. benzyna, nafta, benzen, - 

maszyn, urządzeń, instalacji będącej pod działaniem energii elektrycznej. 

   Zdjęcie. Hydrant dn 25, źródło: internet 

 

 

 

Przegląd rutynowy – kwartalny  

Regularną kontrolę wszystkich hydrantów wewnętrznych powinna przeprowadzić osoba 

odpowiedzialna lub jej przedstawiciel w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia i/lub 

ryzyka/przypadku zagrożenia pożarowego w celu upewnienia się, że każdy hydrant:  

 jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,  

 nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcję,  

 nie ma widocznych uszkodzeń, oznak korozji oraz wycieków.  
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Osoba odpowiedzialna powinna podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zauważonych 

nieprawidłowości.  

Przegląd roczny  

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną. Wąż 

hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według 

następujących punktów, czy:  

 urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub 

przeciekające, 

 instrukcje obsługi są czyste i czytelne,  

 miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, 

 mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane, 

 wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu 

 i miernika ciśnienia) 

  miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie 

pomiarowym, 

  wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć, 

jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany 

próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 

  zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte, 

  zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach, 

  w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy 

wychyla się o 180°, 

 w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo  

i prawidłowo, 

  w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz 

czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa, 

  stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy 

zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, 

  jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki 

szafki łatwo się otwierają, 

  prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać, 
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  praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie 

zamocowane, 

  pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli 

konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY”  

i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.  

Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży  

Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne 

ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z PN – EN 671-1 i/lub PN- EN 671-2.  

2.16. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru   

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć wodociągowa  

z 4 hydrantami zewnętrznymi w tym 1 hydrant podziemny o średnicy nominalnej DN 80 oraz  

3 hydranty  z kolumną stojącą DN 80. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości ok. 20 m od 

budynku, a najdalszy ok.60 m.  

2.17. Drogi pożarowe 

Dojazd do obiektu jest zapewniony utwardzoną ulicą  od drogi Słupsk – Smołdzino. Na 

terenie obiektu znajduje się droga wewnętrzna wokół budynków.  Droga pożarowa na terenie 

obiektu nie spełnia aktualnych wymagań w zakresie miejscowego zaniżenia szerokości poniżej  

4 m oraz lokalnego zbliżenia poniżej 5 m od ściany budynku. Dla istniejącej drogi pożarowej 

wydano postanowienie WZ.5595.250.2020.PW PKW PSP w Gdańsku z dnia 29  października 

2020 r. wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przy uznaniu istniejącego 

układu drogowego jako dojazdu pożarowego do budynku zastosowano rozwiązania zamienne, 

rekompensujące niezgodności z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej obejmujące: 

 wyposażenie istniejącego SSP w atestowane sygnalizatory głosowe z możliwością 

zaprogramowania komunikatów głosowych, 

 wyposażenie dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonej wartości 

natężenia oświetlenia nie mniejszej niż 5lx w osi drogi, 

 wymianę istniejących hydrantów 52 na parterze i piętrze na hydranty 25 z wężem 

półsztywnym z zapewnieniem lokalizacji hydrantów w miejscach zapewniających objęcie 

zasięgiem działania wszystkie chronione pomieszczenia, z zachowaniem wymaganego 

ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej. 
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2.18. Rejon ewakuacji 

Rejonem ewakuacji jest teren parkingu przed obiektem.  

 

Miejsce zbiórki po ewakuacji przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

3. SPOSOBY  POSTĘPOWANIA  NA WYPADEK POŻARU I INNEGO  ZAGROŻENIA 

3.1. Sposób ogłoszenia alarmu  

Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie obowiązany jest zachować spokój oraz nie 

dopuszczając do paniki wcisnąć przycisk pożarowy i natychmiast powiadomić: 

 osoby bezpośrednio zagrożone, 

 Państwową Straż Pożarną - nr tel. 112, 

 Dyrektora lub osobę zastępującą, 

ALARMUJĄC TELEFONICZNIE STRAŻ POŻARNĄ NALEŻY PODAĆ: 

 gdzie się pali –  nazwę obiektu, dokładny adres, 

 co się pali (krótki opis zdarzenia), 

 czy jest zagrożone życie i zdrowie ludzkie, 

 czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla innych obiektów, 

 swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zdarzenie jest zgłaszane. 

Po nadaniu zgłoszenia słuchawkę telefoniczną należy odłożyć dopiero wtedy, 

gdy dyspozytor straży pożarnej potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Z chwilą zauważenia oznak 

pożaru (dym, swąd, płomienie, trzask spalanych materiałów), należy natychmiast: 
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 zaalarmować głosem wszystkich pracowników i mieszkańców znajdujących się  

w strefie potencjalnego zagrożenia, 

 powiadomić o pożarze Dyrektora oraz Kierownika, 

 usunąć ze strefy bezpośredniego zagrożenia wszelkie materiały palne, które mogłyby 

umożliwić rozprzestrzenianie się ognia, 

 przystąpić do gaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Jeśli pożaru nie udało się zlikwidować w zarodku, zarządzono i ogłoszono ewakuację, 

należy natychmiast: 

 przerwać pracę,  

 wyłączyć urządzenia techniczne,  

 zabrać dokumenty oraz cenne rzeczy osobiste i skierować się do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego lub za najbliższe drzwi przeciwpożarowe, 

 włączyć się aktywnie w ewakuację mieszkańców na zewnątrz budynku lub do innej strefy 

pożarowej za drzwi przeciwpożarowe, 

 po opuszczeniu budynku skierować się na wyznaczone „miejsce zbiórki ewakuowanych”  

Zadania Kierownika. 

1.    Informuje o zagrożeniu Dyrektora. 

2. Kieruje działaniami podległego personelu przy próbie ugaszenia pożaru lub 

        likwidacji innego źródła zagrożenia. 

3.     Współpracuje w wyprowadzaniu mieszkańców i pracowników obiektu ze strefy zagrożenia. 

4.      Sprawdza w rejonie koncentracji stan liczbowy pracowników i mieszkańców. 

Zadania Dyrektora. 

1. Podejmuje decyzję o ogłoszeniu alarmu II stopnia i przystąpieniu do 

        natychmiastowej ewakuacji mieszkańców i personelu. 

2.  Kieruje działaniami ratowniczymi do czasu przyjazdu jednostek straży pożarnej  

         i informuje dowódcę PSP o skali zagrożenia oraz podjętych działaniach. 

3.2. Akcja ratowniczo - gaśnicza 

a) Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej w miarę możliwości należy przystąpić do 

akcji ratowniczo – gaśniczej przy pomocy gaśnic znajdujących się na wyposażeniu 

budynku. 
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b) Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna: 

 przerwać pracę i wyłączyć urządzenia elektryczne,  

 w miarę możliwości usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie 

materiały palne, cenny sprzęt i urządzenia, a następnie przystąpić do gaszenia używając 

gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu, 

 opuścić zagrożone pomieszczenie, sprawdzając miejsca potencjalnego pozostania ludzi 

(sanitariaty itp.) i udać się do rejonu ewakuacji, który znajduje się na parkingu przed 

obiektem, 

 pozostać w rejonie ewakuacji do momentu wydania zezwolenia przez kierującego akcją 

ratowniczą na jego opuszczenie, 

 bez potrzeby nie otwierać drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, 

ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, 

 otwierając drzwi do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność, 

 wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, poruszać się w pozycji 

pochylonej, jak najbliżej podłogi  zasłaniając usta np. wilgotną chusteczką, 

 w przypadku stwierdzenia, że ktoś pozostał w strefie zagrożonej, należy natychmiast zgłosić 

ten fakt kierownikowi akcji ratowniczo – gaśniczej i przeprowadzić ponowne sprawdzenie 

pomieszczeń, 

c) Akcją ratowniczo – gaśniczą do momentu przybycia jednostek Straży Pożarnej kieruje 

Dyrektor. W przypadku jego nieobecności kierowanie działaniami przejmują następujące 

osoby w kolejności:                                                                                                                                                                                                     

 kierownik działu, 

 pielęgniarka dyżurująca. 

d) W momencie przybycia straży pożarnej kierowanie działaniami przejmuje dowódca tej 

jednostki. 

4. SPOSOBY  WYKONYWANIA   PRAC  NIEBEZPIECZNYCH  POD  WZGLĘDEM 

POŻAROWYM 

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie 

prace, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prace prowadzone poza wyznaczonymi do 
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tego celu miejscami, związane z użyciem ognia otwartego, powodujące iskrzenie bądź 

nagrzewanie, lub sprowadzające niebezpieczeństwo powstania mieszaniny gazów, par cieczy lub 

pyłów zagrażającej wybuchem. Do takich prac należy zaliczyć w szczególności:  

 prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz 

budynku, na przyległym do nich terenie i placach składowych, na których występują materiały 

palne lub, które posiadają konstrukcję palną,  

 prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych i wybuchowych, wszelkie prace 

remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem Do takich prac należy 

zaliczyć w szczególności: 

 spawanie, lutowanie, zgrzewanie, cięcie gazowe i elektryczne, 

 używanie ognia otwartego np. podgrzewanie lepiku, spalanie odpadów, ogrzewanie, 

 prowadzenie prac powodujących iskrzenie np. cięcie, szlifowanie, 

 wszystkie czynności z użyciem następujących materiałów: 

- gazy palne, 

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 

- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

- materiały zapalające się samorzutnie w powietrzu, 

- materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

- materiały ulegające samorzutnie rozkładowi lub polimeryzacji, 

- materiały mające skłonności do samo zapalenia. 

 prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny 

wybuchowe np. stosowanie tych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania, a także 

usuwanie pozostałości substancji ze stanowisk pracy. 

Organizacja prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane na terenie obiektu 

pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązujących przed  

i w trakcie wykonywania prac. Wymagania, o których mowa w instrukcji ustalane są pisemnym 

zezwoleniem każdorazowo przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia instrukcji oraz 

przepisy szczegółowe dotyczące specyfiki prowadzonych prac i ich zabezpieczenia. 

Zezwolenie na prowadzenie prac powinno określać warunki ich prowadzenia. Zezwolenie 

należy sporządzać w dwóch egzemplarzach wg wzoru zawartego w załączniku 2. Przystąpienie do 

prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić po dokonaniu wymaganych zabezpieczeń oraz 
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wskazaniu osób odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w rejonie 

wykonywania prac. 

Zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo po ich 

zakończeniu należy powierzać osobom posiadającym do tego odpowiednie przygotowanie 

pozwalające na odpowiednie rozpoznanie zagrożeń i ich zabezpieczanie. 

Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje zarządzający obiektem. 

 Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących 

powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, 

zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany: 

1)   ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania  

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz 

zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, 

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje; 

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania 

pożaru lub wybuchu. 

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy: 

1) 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, 

2) prowadzić prace w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub  

w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem 

łatwopalnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów  

w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy 

wybuchowości (DGW), 

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony 

przyległe; 
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5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego 

przed możliwością wywołania pożaru. 

Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo 

polega na: 

  oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych 

materiałów i zanieczyszczeń, 

 odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów 

palnych i niepalnych w opakowaniach palnych, 

  zabezpieczeniu przed działaniem, np. odprysków spawalniczych materiałów, których usunięcie 

na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich, np. arkuszami blachy, płytami 

gipsowymi itp., 

 sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty 

podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie 

wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 

 uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, 

kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac, 

 zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, 

przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palną izolacją, o ile znajdują się  

w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pożarowo, 

 sprawdzeniu, czy w miejscy planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich nie 

prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji łatwo 

zapalnych, 

 przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.: 

- napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki, np. drutu spawalniczego, 

elektrod itp., 

-  materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac, 

- niezbędnego sprzętu pomiarowego, np. do pomiaru stężeń par i gazów palnych w rejonie 

prowadzenia prac, podręcznego sprzętu gaśniczego, 

- zapewnieniu stałej drożności wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo, 
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Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i pyłów 

mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 dążyć do zmniejszania lub eliminacji stref zagrożonych wybuchem poprzez wentylowanie 

(mechanicznie, grawitacyjnie) lub przewietrzanie pomieszczeń, 

 na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne  

w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości 

pracy, 

 zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany  

w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach, 

 pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, 

 po zakończeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub 

zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji, 

tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

 ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, stanowiskach,  

w przewodach wentylacyjnych i na podłożu, 

 prace w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem łatwo 

zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim pomiarze 

stężeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie przekroczenia 10% ich dolnej 

granicy wybuchowości, 

 butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie 

wykonywania prac i pod stałym nadzorem, 

 w przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli z gazem palnym nie należy 

ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków spawalniczych. 

Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo 

Osoba, która została upoważniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac 

niebezpiecznych pożarowo, powinna w szczególności: 

 zna obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów 

przez podległych pracowników, 

 dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo wykonane zostały 

wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane 

w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie, 
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 sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz 

wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć, 

  wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania 

pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości, 

 brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac 

niebezpiecznych pożarowo, 

Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo należy w szczególności: 

 sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed 

możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru, 

 ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie prac, 

 znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad 

postępowania w przypadku powstania pożaru, 

 sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia 

przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo, 

 ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju 

prac niebezpiecznych, sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało 

wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla 

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo, 

 przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie 

i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu, 

 informowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo 

oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego  

w czasie wykonywania prac, 

 dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu stwierdzenia 

czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie zainicjowano pożaru. 
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Zdjęcie. Graficzne przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo źródło: internet 
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Zdjęcie. Graficzne przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo źródło: internet 
 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ                                                 

W LUBUCZEWIE  

 

 Str. 35 

 

 

5. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW 

EWAKUACJI 

Na podstawie § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób 

będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, 

powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz 

warunków ewakuacji z całego obiektu.  

W związku z tym, że w budynku jednorazowo przebywa  więcej niż 50 osób, będących jego 

stałymi użytkownikami zachodzi obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzania 

organizacji oraz warunków ewakuacji – raz na 2 lata. Zaleca się przeprowadzenie ćwiczeń 

ewakuacyjnych, które powinny obejmować swym zakresem wszystkich pracowników. Zadaniem 

ćwiczeń ewakuacyjnych jest: 

 sprawdzenie reakcji pracowników na sytuację potencjalnego zagrożenia pożarowego, 

 skontrolowanie sprawności działania technicznych elementów systemu  zabezpieczenia, 

 sprawdzenie, zweryfikowanie procedur alarmowych, 

 przeprowadzenie analizy zachowania się funkcyjnych koordynujących ewakuację     

z obiektu, 

 sprawdzenie elementów współdziałania ze strażą pożarną przy pozorowanych działaniach 

ratowniczo gaśniczych 

 ustalenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie ewakuacji, 

 sprawdzenie czasu dojazdu jednostek ratunkowych (w szczególności PSP). 

Każdorazowo przed ćwiczeniami należy opracować realny scenariusz ćwiczeń, który będzie 

przekazany wraz ze zgłoszeniem do jednostki PSP odpowiadającej terytorialnie za obiekt. 

Każdorazowo po przeprowadzonych ćwiczeniach powinny być one ocenione  

i podsumowane. W przypadku powstania sytuacji odbiegających od założeń i procedur należy 

sytuacje te przeanalizować, wyszukać przyczyny oraz podjąć działania korygujące. 
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6. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKU Z PRZEPISAMI  

PRZECIWPOŻAROWYMI 

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi 

w obiekcie, a także:  

- zapoznanie pracowników ze sposobami eliminowania zagrożeń pożarowych i innych 

miejscowych, a także zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami ppoż.,  

- wskazanie pracownikom sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia w tym ich zadań podczas ewakuacji,  

- nauczenie pracowników posługiwania się sprzętem gaśniczym, ratowniczym  

i urządzeniami gaśniczymi oraz z zasadami ich użycia,  

- zapoznanie pracowników z zadaniami i obowiązkami w zakresie ochrony ppoż.  

w zależności od zajmowanego stanowiska, 

- czasookres szkolenia wynosi 5 lat, 

Tabela 2. Przykładowy program szkolenia przeciwpożarowego 

Lp. Temat 

1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż., wytyczne, zarządzenia, 

instrukcje. 

2. Zagrożenie pożarowe w obiektach, przyczyny powstawania pożarów i innych 

zagrożeń 

3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom. 

4. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego 

zagrożenia. 

5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji. 

6. Podręczny sprzęt gaśniczy. Praktyczna znajomość zakresu jego stosowania             

i sposobu użycia. 

 

 Zapoznanie pracowników z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

można przeprowadzić indywidualnie poprzez przedstawienie im dokumentu i polecenie 

indywidualnego zapoznania się z jego treścią lub poprzez zorganizowanie odpowiedniego 

szkolenia w tym zakresie na terenie obiektu połączonego z prezentacją sprzętu gaśniczego oraz 
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innych urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się na terenie obiektu a także zapoznanie się 

z drogami ewakuacyjnymi oraz sposobami bezpiecznej ewakuacji. 

7. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB 

BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI OBIEKTU 

Każda osoba będąca stałym użytkownikiem obiektu oprócz obowiązków związanych  

z ewakuacją zawartych w pkt. 4 niniejszej Instrukcji jest zobowiązana przestrzegania przepisów  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności przestrzegania zakazu: 

a) przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

 urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

powyżej 100°C, 

 linii kablowych o napięciu powyżej l kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 

odprowadzających instalacji odgromowej, 

b) użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 

palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta, 

c) używania otwartego ognia bez właściwego zabezpieczenia materiałów palnych  

i palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi na ten cel, 

d) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub 

umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość lub 

wysokość poniżej wymaganych wartości, 

e) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie, 

f) uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do : 

 gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,  

 wyjść ewakuacyjnych. 

g) pozostawiania po pracy nie wyłączonych urządzeń i odbiorników (np. grzejniki) z wyjątkiem 

oświetlenia nocnego oraz urządzeń przeznaczonych do pracy ciągłej, 

h) korzystania z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 
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Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik budynku ma obowiązek:  

a) utrzymania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej 

i funkcjonalnej, 

b) wyposażyć obiekty, zgodnie z wymaganiami  przepisów techniczno – budowlanych  

w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

c) umieścić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz  

z wykazem telefonów alarmowych, 

d) oznakować budynek znakami bezpieczeństwa zgodnymi z polskimi normami, tj: 

 drogi ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do 

ewakuacji, 

 miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

 miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu,  

Niezależnie od wyżej wymienionych obowiązków, każdy pracownik powinien: 

a) znać zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

b) znać miejsce usytuowania gaśnic w budynku, zasady ich obsługi i zastosowania. 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. Nr 1. 

 

POTENCJALNE ŹRÓDŁA POŻARU I PRZYCZYNY  JEGO  ROZPRZESTRZENIANIA  

SIĘ 

Pożary są zjawiskiem występującym powszechnie. Aby mógł powstać pożar niezbędny jest 

materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła mogące zainicjować proces palenia. W praktyce każdy 

płomień jest niebezpieczny, gdyż nawet najniższa jego temperatura (np. płomień zapałki ma 

temperaturę 600°C do 850°C), jest zawsze wyższa od temperatury zapłonu bądź temperatury 

zapalenia materiałów palnych. Temperatura rozżarzonych przedmiotów jest również wysoka. 

Tak np.: żarzący się niedopałek papierosa osiąga temperaturę 550 - 700°C, rozgrzany drut 

oporowy otwartego grzejnika elektrycznego uzyskuje temperaturę 500°C do 1000°C itp. 

Do najczęstszych przyczyn pożarów, a tym samym potencjalnych jego źródeł należą: 

a) nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, palenie papierosów i porzucanie 

nieugaszonych niedopałków w sąsiedztwie materiałów palnych, 

b) zły stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych oraz niewłaściwe ich użytkowanie, 

c) pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci przenośnych odbiorników energii 

elektrycznej nie przeznaczonych do pracy ciągłej lub ustawianie ich w pobliżu materiałów 

palnych, 

d) nieprawidłowe prowadzenie prac pożarowo - niebezpiecznych tj. spawanie, lutowanie, 

malowanie z użyciem cieczy łatwo palnych itp. 

e) niewłaściwe przechowywanie, użytkowanie i składowanie materiałów palnych, 

f) podłączenie do jednego gniazdka dużej liczby odbiorników energii elektrycznej. 

Przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru: 

a) nadmierne nagromadzenie materiałów palnych w pomieszczeniach i magazynach, 

b) brak podręcznego sprzętu gaśniczego lub nieumiejętność jego obsługi przez pracowników, 

c) nieznajomość przez pracowników zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. 
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Zał. Nr 2. 

 
                                                                                                         …………………dnia…………… 

 

ZEZWOLENIE NR ... / ... 

na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych. 

 

 

 

1. Dla........................................................................................................................................... 
       nazwa firmy – zakładu 

Pracownika.................................................................................................................................... 
imię i nazwisko wykonującego pracę 

2. Miejsce pracy ........................................................................................................................ 
spawanie, cięcie, lutowanie itp. 

3. Czas pracy............................................................................................................................... 
data, od godz. do godz. 

4. Wyszczególnienie pracy ........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

rodzaj prowadzonych prac 

5. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w miejscu pracy............................................................ 
 

....................................................................................................................................................... 
określić z czego wynika 

6. Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, wybuchu............................... 

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

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

7. Ilość i rodzaj sprzętu gaśniczego............................................................................................ 

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

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

8. Odpowiedzialni za: 

a) Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenia toku prac: 

 

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

imię i nazwisko                                                                                                  Wykonano (podpis) 
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b) Wyłączenie dopływu energii: 

 

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

imię i nazwisko                                                                                            Wykonano (podpis) 

 
 

c) dokonanie analizy stężeń par, cieczy, gazów, płynów: 

 

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

imię i nazwisko                                                                                           Wykonano (podpis) 

 
9. Zezwalam na rozpoczęcie prac: 

 

....................................................................................................................................................... 
zgoda na zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8 

10. Prace zakończono:  
 

…..................................................................................................................................... 
dnia, godz. 

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących 

spowodować pożar lub wybuch. 

 

Stwierdzam odebranie robót:  

 

....................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko                                                                                                                 podpis 

 

Skontrolował:  

 

....................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko                                                                                                                 podpis 

Podpis Uwaga: odbierając prace przekazać zezwolenie osobie, która wydała zezwolenie. 
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Instrukcja wypełniania zezwolenia na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych według 

wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 

Objaśnienie treści wpisywanych w poszczególnych punktach wzoru zezwolenia: 

Ad.1. Wpisać nazwisko i imię pracownika wykonującego zleconą, ściśle określoną pracę. 

Ad.2. Należy określić budynek, pomieszczenie, teren (zasięg prac). 

Ad.3. Określić okres ważności zezwolenia jak i czas, w którym wykonywane są prace. 

Ad.4. Dokładne określenie wykonywanej pracy lub kilku wykonywanych prac – demontaż, montaż 

spawanie, cięcie, lutowanie szlifowanie itp. 

Ad.5. Podać występujące i przewidywane zagrożenia. Określić: jakie zagrożenie, czym 

powodowane, miejsce występowania itp. – uwzględnić sąsiednie tereny. 

Ad. 6. Informacje o przygotowaniu miejsca pracy – podać informacje dotyczące oczyszczenia 

miejsca pracy z przedmiotów palnych, zabezpieczenia instalacji, zakręcenia gazu, itp. 

Ad.7. Środki zabezpieczające w czasie pracy: podręczny sprzęt gaśniczy – ilość, rodzaj, sposób 

zabezpieczenia terenu, sprzęt ochronny – okulary, maska itp. 

Ad 10-11. Podać, po jakim czasie po zakończeniu pracy należy skontrolować miejsce pracy (np.: 

zaraz po jej wykonaniu, po 0,5; 2; 4 godz.). 

Zezwolenie należy wpisywać wyraźnie, drukowanymi literami. 
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Zał. Nr 3 
…………………dnia…………… 

 

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC 

NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO 

 1. Wykonawca prac niebezpiecznych pożarowo 

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

2. Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w 

budynku lub pomieszczeniu 

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

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

3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie 

przewidywanych prac pożarowo niebezpiecznych 

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

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

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia stanowiska, strefy 

urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 

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

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

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich 

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

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

6. Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac 

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

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

7. Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku 

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

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

8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4 i 5. 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 
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........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

9. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania 

prac niebezpiecznych pożarowo 

 ........................................................... tel. ............................podpis ...................................  

10. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ...................................  

11. Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcia gazu, dokonanie 

analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów  

………………………………………tel. ............................podpis ...................................  

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ...................................  

12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa 

........................................................... tel. ............................podpis ...................................  

13. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli rejonu prac po ich zakończeniu 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ................................... 

........................................................... tel. ............................podpis ...................................  

14. Prace pożarowo niebezpieczne będą przeprowadzone w dniach ................................. od godz. 

.............................. do godz. ............................  

Podpisy komisji: 

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

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

………………………. 
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Zał. Nr 4 

 

Procedura postępowania osób funkcyjnych w czasie ewakuacji 

 

 

W budynku DPS w Lubuczewie znajduje się 6 wyjść ewakuacyjnych A,B,C, 1, 2, 3. 

Wyjścia ewakuacyjne A,1,2 i 3 – to wyjścia, które ze względów na bezpieczeństwo są 

zamykane na klucz systemowy, który jest w dyspozycji opiekunów dyżurujących na Oddziałach. 

Drzwi do wyjść ewakuacyjnych z oddymianych klatek K1 (C) i K2 (B) zwalniane są  

w wyniku aktywacji SSP na skutek: 

 wzbudzenia czujki dymu, 

 wciśnięcia przycisku ROP (ręcznego ostrzegacza pożaru), 

w wyniku czego drzwi zewnętrzne ewakuacyjne otwierane są automatycznie poprzez 

zainstalowane siłowniki. W przypadku innego zagrożenia  niż pożar i zadymienie drzwi są 

otwierane za pomocą karty magnetycznej lub kodu, w które są zaopatrzeni pracownicy dyżurujący  

i są dostępne w gabinecie pielęgniarek na tablicy z kluczami awaryjnymi do wszystkich 

pomieszczeń.  

 Z chwilą ogłoszenia alarmu w ciągu dnia zadanie otwarcia i sprawdzenia dostępności 

drożności dróg mają: 

 opiekunowie z Oddziału Żółtego: wyjścia B (K2), A i 1, 

 opiekunowie z Oddziału Zielonego: wyjścia 2, 3 i C (K1), 

 a także inni pracownicy (np. administracji), którzy są na zmianie. 

W nocy jest dwóch opiekunów i to opiekun mający dyżur na parterze  musi sprawdzić 

wszystkie wyjścia. 
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LISTA OSÓB  ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

 

Lp. Imię i nazwisko Data  Podpis 
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Lp. Imię i nazwisko Data  Podpis 
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Lp. Imię i nazwisko Data  Podpis 
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Lp. Imię i nazwisko Data  Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ                                                 

W LUBUCZEWIE  

 

 Str. 51 

 

Lp. Imię i nazwisko Data  Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


