
Zatwierdzam:         Stok Lacki, dnia ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO 

WYCHOWAWCZY 

W STOKU LACKIM 

Ul. Pałacowa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja maj 2021 
 

opracował: Technik Pożarnictwa 

mgr  Ireneusz Jankowski 
Świadectwo Nr 2541/Z/10 

 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 2 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP…………………………………………………………………………….………… 4 

2. POJĘCIA PODSTAWOWE I USTALENIA ORGANIZACYJNE……………………….. 6 

 2.1. Pojęcia podstawowe........................................................................................ 6 

 2.2. Ustalenia organizacyjne................................................................................... 6 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .............................................................................. 9 

 3.1. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe... 11 

4. ZAGROŻENIA POŻAROWE OBIEKTÓW.................................................................. 14 

 4.1. Drogi rozprzestrzeniania……………………………………………………….. .... 14 

5. ZASADY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU POŻARÓW.......................................... 15 

6. WARUNKI EWAKUACJI............................................................................................. 17 

 6.1. Informacje ogólne............................................................................................. 17 

7. ANALIZA WYPOSAŻENIA OBIEKTU W GAŚNICE………………………….............. 26 

 7.1. 

Zasady i sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym, wymagania przeciwpożarowe dla instalacji i urządzeń w 

budynku…………………………………………………………………………… 

30 

8. PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE.................................................................... 32 

 8.1. Wykaz prac niebezpiecznych pozarowo……………………………………….... 32 

 8.2. 
Obowiążki zarządzającego obiektem przed przystąpieniem do prac   

niebezpiecznych pożarowo niebezpiecznych………………………………….. 

 

33 

 8.3. Rejestr zeawoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo…………. 33 

 8.4. Prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo…………………………………. 33 

 8.5. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo………………. .... 33 

 8.6. Rejestr zezwoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo ……....... 37 

 8.7. 
Protokól zabezpieczena przecipożarowego prac niebezpiecznych 

pożarowo…………………………………………………………………………… 38 

 8.8. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo……………….. 40 

9. 
ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO 

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA................................................................................ 42 

 9.1. Zasady alarmowania o zaistniałym zagrożeniu……………………………….... 42 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 3 

 9.2. Zasady postępowania pracowników do czasu przybycia służb ratowniczych.. 42 

 9.3. Obowiązki organizatora akcji ratowniczej........................................................ 43 

 9.4. Obowiązki osób biorących udział w akcji ratowniczej i kierowanie akcją…….. 43 

 9.5. Zabezpieczenie pogorzeliska…………………………………………………….. 45 

 9.6. 

Organizacja i zasady zaznajamiania pracowników z przepisami 

przeciwpożarowymi……………………………………………………………….. 
 

45 

 9.7. Zasady postępowania w innych sytuacjach awaryjnych……………………….. 45 

10. 
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ…………………………………………………………………... 
46 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………...... 46 

12. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU………………………...... 47 

13. KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI………………………………………………....... 48 

14. LITERATURA……………………………………………………………………………….. 49 

15. ZAŁĄCZNIKI................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 4 

1. W STĘP 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) ochrona przeciwpożarowa 

polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia 

przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem poprzez: 

1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia; 

2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3. prowadzenia działań ratowniczych. 

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja, korzystająca ze 

środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązana jest zabezpieczyć 

użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub 

innym miejscowym zagrożeniem tj. innym niż pożar i klęska żywiołowa zdarzeniem, 

wynikającym z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy 

techniczne, chemiczne i ekologiczne) stanowiącym zagrożenie dla życia, zdrowia i 

mienia. 

 

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapew-

niając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest: 

 przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i 

technologicznych; 

 wyposażyć budynek w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz środki gaśnicze; 

 zapewnić osobom przebywającym w budynku, w obiekcie lub na terenie 

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; 

 przygotować budynek, obiekt lub teren do akcji ratowniczej; 

 ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

 zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.  

Stosowanie tych wymagań w praktyce, zarówno w sferze organizacyjnej jak i 

technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych, odbywa się przez określenie 

zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym, stosownie do podziału kompetencji. 

Egzekwowanie realizacji tych obowiązków dokonuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim  lub wyznaczone osoby. 
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Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dotyczy obiektu Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim  i określa organizację ochrony 

przeciwpożarowej oraz zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia na terenie obiektu. 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ocena realnych zagrożeń 

występujących w trakcie eksploatacji obiektu, określenie niezbędnych sił i środków do 

podjęcia skutecznej akcji ratowniczej. 

 Szczególnie istotnym będzie określenie zasad postępowania dla kierownictwa, 

wychowawców oraz personelu Obiektu na wypadek powstania pożaru czy innego 

nagłego zdarzenia do czasu przybycia profesjonalnych jednostek ratowniczych. 

Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe, rozpoznanie źródeł i wielkości 

zagrożenia, podjęcie próby ograniczenia jego skutków oraz udzielenie pomocy 

poszkodowanym a także przygotowanie warunków do działania specjalistycznym 

podmiotom ratowniczym (straży pożarnej, policji, pogotowiu ratunkowemu itp.) to 

zadania, które powinny być realizowane przez kierownictwo, pracowników i 

wychowawców od początku zaistnienia zdarzenia. By cele te były możliwymi do 

osiągnięcia, niezbędnym będzie: 

1. Aktualizowanie niniejszej dokumentacji w zależności od zmian w zagospodarowaniu 

obiektu. 

2. Wstępne i okresowe szkolenie kadry między innymi w zakresie występujących 

zagrożeń i możliwości ich likwidacji. 

3. Przeprowadzanie okresowych ćwiczeń praktycznych w likwidacji występujących 

zagrożeń i ich skutków, prowadzenia ewakuacji.  

4. Systematyczna kontrola i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego. 

5. Kontrola i konserwacja instalacji użytkowych stanowiących wyposażenie Obiektu 

 

Podstawą opracowania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest art. 4 

pkt 5 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm. ), § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010., poz. 719;), 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 

2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
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2. POJĘCIA PODSTAWOWE I USTALENIA ORGANIZACYJNE 

2. 1. Pojęcia podstawowe 

Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych 

środków zabezpieczenia przed pożarem. 

Gęstośc obciążenia ogniowego - ilość jednostek cieplnych przypadających na 

jednostkę powierzchni w MJ/m2. 

Materiały niebezpieczne pożarowo - ciecze palne o temperaturze zapłonu 

poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą, lub parą wodną 

gazy palne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały 

zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji. Materiały mające 

skłonności do samozapalenia. 

Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych - techniczne 

urządzenia, sprzęt, instalacje lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu 

powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. 

Warunki ewakuacji - zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno- 

organizacyjnych, zapewniający ludziom szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy 

zagrożonej lub objętej pożarem. 
 
Strefa pożarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym 

czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. 

 

Pod pojęciem „wychowawców” rozumie się wszystkich pracowników pedagogicznych.  

 

2. 2. Ustalenia organizacyjne 

Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie 

organizacyjnym, technicznym, porządkowym itd., jakie należy uwzględnić w czasie 

eksploatacji obiektu. 

A. Instrukcja określa: 

 charakterystykę pożarową obiektu; 

 zasady zapobiegania możliwości powstawania pożaru; 

 zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo; 
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 rodzaje, zasady działania i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego; 

 rodzaje i zasady stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony 

przeciwpożarowej; 

 organizację i warunki ewakuacji; 

 zasady (instrukcję) postępowania na wypadek powstania pożaru; 

 obowiązki osób funkcyjnych i pracowników w zakresie ochrony ppoż. ; 

 zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. 

B. Integralną częścią Instrukcji jest plan obiektu z naniesionymi za pomocą oznaczeń 

graficznych informacjami o występujących w obiekcie: sprzęcie pożarniczym, 

instalacjach i urządzeniach służących ochronie przeciwpożarowej. Rysunki obrazują 

jednocześnie przebieg dróg ewakuacyjnych w budynkach oraz wyjścia 

ewakuacyjne. 

C. Wszyscy pracownicy (użytkownicy obiektu) zobowiązani są do zapoznania się z 

instrukcją i przestrzegania jej ustaleń. 

D. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji pracownicy (użytkownicy) 

potwierdzają własnoręcznym podpisem. Lista osób zapoznanych z instrukcją 

stanowi załącznik nr 1. 

E. Postanowienia Instrukcji obowiązują również pracowników firm wykonujących prace 

na terenie Obiektu. Obowiązek zapoznania ww. osób z postanowieniami Instrukcji 

uwzględniającymi charakter ich działalności należy do Zarządzającego Obiektem. 

F. Niniejsza Instrukcja nie zwalnia od konieczności poznania i przestrzegania 

wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczególnych, 

wewnętrznych zarządzeniach, zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych. 

 

W czasie eksploatacji obiektu należy przestrzegać przepisów profilaktycznych o 

zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego, ograniczając w ten sposób możliwość 

powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, a także gwarantując środki ratownicze na 

wypadek powstania pożaru. W szczególności należy przestrzegać następujących 

ustaleń 

A. Użytkownik pomieszczeń jest zobowiązany do umieszczenia w miejscach 

ogólnodostępnych i widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji 

postępowania na wypadek powstania pożaru. 

B. Należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: 

- drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji; 
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- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych; 

- elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi; 

- lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego; 

- miejsce składowania materiałów pożarowo-niebezpiecznych. 

C. Zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń sterujących 

instalacjami technicznymi, mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku, 

a zwłaszcza do włączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz 

podręcznego sprzętu gaśniczego. 

D. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji osób na terenie obiektu zabrania 

się: 

 składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

celom ewakuacji; 

 ustawiania w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację 

osób i mienia; 

 zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

otwarcie; 

 uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych; 

 eksploatacji pomieszczeń bez kompletnego oznakowania dróg, wyjść i kierunków 

ewakuacji zgodnie z Polską Normą. 

E. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować w stanie zgodnym z warunkami 

technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności 

należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji; eksploatacja urządzeń i 

instalacji w złym stanie technicznym jest zabroniona. Elektryczne urządzenia 

ogrzewcze lub inne źródła wydzielania ciepła należy ustawiać na podłożu 

niepalnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta. 

F. Należy stosować na osłony punktów świetlnych materiały niepalne lub trudno 

zapalne, jeżeli umieszczone są w odległości mniejszej niż 5 cm od żarówki. 

G. Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznych instalować należy na 

podłożu niepalnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed 

zapaleniem. 

H. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych trzeba usuwać co najmniej raz w 

roku jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

I. Pomiar parametrów hydraulicznych (wydajność i ciśnienie) hydrantów 
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przeciwpożarowych na zgodność z Polską Normą wykonywać nie rzadziej niż raz na 

rok. 

J. 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. 

K. Wykonywać pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroenergetycznymi - nie rzadziej niż raz 

na 5 lat 

L. Pomiary instalacji odgromowej wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami - 

nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

M. Wykonywać okresowe przeglądy kominiarskie w zakresie stanu technicznego 

przewodów kominowych i wentylacyjnych - nie rzadziej niż raz na rok. 

N. Wszystkie czynności związane z użyciem, transportem lub składowaniem 

materiałów palnych należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami ich producenta lub 

warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji technologicznej. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
 

Obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim jest 

budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Przeznaczany jest do 

całodobowego przebywania upośledzonych fizycznie i umysłowo dzieci w wieku 8-21 

lat. 

Budynek usytuowany jest w miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce. Odległość od 

Najbliższej Jednostki Straży Pożarnej w Siedlcach wynosi 6,7 km. Dojazd asfaltową 

drogą na wschód od Siedlec w kierunku Łosic. Budynek znajduje się poza linią 

zabudowy wsi, w niewielkim parku. Wybudowany został w roku 1875. Oś podłużna 

budynku usytuowana jest na kierunku wschód-zachód.  

Budynek wykonano w mieszanym układzie konstrukcyjnym. Część stropów 

ognioodpornych, większość natomiast drewnianych. 

Układ ścian nośnych trzytraktowy. Trakty boczne przeznaczone są na izby lekcyjne, 

sypialnie, węzły sanitarne. Trakt środkowy służy jako korytarz. 

W piwnicy zlokalizowana jest kotłownia i pomieszczenia gospodarcze, na 

parterze budynku zlokalizowanych jest sześć sypialni, sala edukacyjna, kuchnia, pokój 

lekarski, łazienka i sanitariaty natomiast na piętrze zlokalizowane jest dziewięć sal 

edukacyjnych, gabinet dyrektora, dwa pomieszczenia biurowe, łazienka i wc, oranżeria i 
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hol. Poddasze budynku jest nieużytkowe. 

Dane konstrukcyjne 

 ściany fundamentowe – murowane z cegły pełnej gr. 70-90 cm 

 ściany konstrukcyjne – grubość 36-80 cm, murowane z cegły pełnej 

 ściany działowe parteru i piętra -  grubość: 12- 17 cm, murowane c cegły oraz z 

płyty G-K  - gr. 8-12 cm 

 podłogi w piwnicy - gres 

 podłogi na parterze i piętrze – płytki gresowe oraz deski 

 podłogi na poddaszu – deski 

 strop nad piwnicą – odcinkowy na belkach stalowych z łukowym wypełnieniem 

cegłą 

 stropy nad parterem – drewniane (w trakcie modernizacji budynku 

zabezpieczono podwójną warstwą płyt gipsowo kartonowych) oraz żelbetowe na 

belkach stalowych w klasie odporności  ogniowej REI 60   

 strop nad piętrem – drewniany, belkowy w klasie odporności ogniowej REI 60   

 schody – drewniane na klatce schodowej nr 1, żelbetowe na klatce schodowej nr 

2 i 3 

 konstrukcja dachu – drewniana, dach czterospadowy pokryty blachodachówką. 

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 

Powierzchnia zabudowy –  800,00m²;  

Powierzchnia użytkowa – ok. 1001,14m²;     

Kubatura – 6000,00m³ 

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja wodno-kanalizacyjna, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 instalacja gazowa, 

 automatyczna instalacja sygnalizacji pożaru,  

 instalacja antywłamaniowa, 

 instalacja oświetlenia awaryjnego 5 lx i czasie działania 1 godz. na drogach 

ewakuacji 

 systemu detekcji gazu w kotłowni z odcięciem dopływu oraz uruchamiającym 

sygnalizacje akustyczną – świetlną w budynku 

 wyposażenie klatki schodowej nr 3 w samoczynne urządzenia służące do 
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usuwania dymu 

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 

Strefy pożarowe oddzielenia ppoż.: 

Cały budynek składa się z dwóch stref pożarowych oddzielonych ścianami i stropem 

stanowiącymi elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

Pierwsza strefa pożarowa składa się z parteru i pietra druga strefa pożarowa obejmuje 

wydzielone pomieszczenia w obrębie klatki schodowej nr 2, trzecia strefa to kotłownia 

gazowa. 

Warunki ewakuacji: 

Z pomieszczeń na kondygnacjach zapewniono wyjścia ewakuacyjne o szerokości min. 

0,9m na drogi ewakuacji. Trzy nieobudowane klatki schodowe drewniane o 

zróżnicowanej szerokości biegów 110 cm. Klatki stanowią drogi ewakuacji dla piętra. 

Dla tych kondygnacji są trzy główne wyjścia ewakuacyjne w postaci drzwi zewnętrznych 

o szerokości 1,2 m każde Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40,0m. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantu z wodociągu wiejskiego 

znajdującego się na terenie obiektu. 

Dostępność i obsługa osób niepełnosprawnych  ruchowo : 

Parter budynku jest dostępny przy pomocy zewnętrznej windy osobowej z podjazdu na 

spocznik schodów dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem obsługi tej grupy 

osób oraz przez podjazd dwustronny do głównego wejścia od strony południowej. W 

celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych  na piętrze obiekt został 

wyposażony w wewnętrzną windę zapewniającą tym osobom dostęp do pomieszczeń 

użytkowych, z których mogą swobodnie korzystać. 

Ilość osób mogących jednorazowo przebywać w Obiekcie. 

Ilość wychowanków – 90 w tym przebywających na stałe w internacie – 48, 

dowożonych, przebywających na zajęciach lekcyjnych - 42 

Ilość nauczycieli/wychowawców – 42 

Pracownicy obsługi – 25 

 

3.1. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe: 

Instalacja odgromowa: zgodnie z PN-86/N-05003/0l ochrona odgromowa budynku jest 

wykonana. 

Instalacja oświetlenia awaryjnego: zaprojektowano i wykonano na drogach 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 12 

komunikacji wewnętrznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r zapewniające natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 5  lx w każdym 

punkcie drogi ewakuacyjnej. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie mniej niż 1 

godz. od zaniku oświetlenia podstawowego. Czas awaryjnego załączenia oświetlenia 

ewakuacyjnego - do 2 s. 

Oświetlenie bezpieczeństwa ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki 

wskazujące kierunki ewakuacji wykonano zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

wymagań w tym zakresie. 

Oświetlenie wykonano w salach sypialnych znajdujących sie na parterze budynku. 

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa: 

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa jest wykonana zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109. poz. 19.) 

System sygnalizacji pożaru zwany skrótowo SSP jest jednym z najważniejszych 

systemów bezpieczeństwa w budynku. Skutki rozwijającego się w sposób 

niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być 

także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób. Urządzenia stosowane 

w systemach SSP muszą spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone 

przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nie 

posiadających stosownych certyfikatów.  

     Najważniejszym elementem systemu SSP jest centrala alarmowa. Ma ona 

specyficzną konstrukcję, pozwalającą na podłączenie znacznej liczby czujek 

wykrywających pożar, a także urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących. Jest 

urządzeniem mikroprocesorowym, zdolnym do analizy sytuacji w obiekcie. 

Wypracowuje odpowiednie decyzje w postaci sygnałów uruchamiających urządzenia 

sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnej Jednostki 

Straży Pożarnej.  

Ręczny ostrzegacz pożarowy  wchodzi w skład SSP, przeznaczony do ręcznego 

uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. 

Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu i oderwaniu 

zabezpieczenia a następnie  wciśnięciu przycisku. Spowoduje przekazanie sygnału o 

wystąpieniu zagrożenia oraz uruchomienie alarmu. (rozmieszczenie ROP w obiekcie 

obrazuje „schemat rozmieszczenia” pomieszczeń na końcu instrukcji). 

Czujki pożarowe przeznaczone są do wykrywania dymu i wzrostu temperatury, 
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powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się palić, a 

więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia. Są przewidziane do 

pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie 

występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa: jest zaprojektowana i  

wykonana zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719). Wykonano hydranty wewnętrzne DN 25 na przewodach zasilających 

o średnicy nominalnej 25 mm. 

Dla wszystkich pomieszczeń jednoczesność poboru z dwóch sąsiednich hydrantów 

wewnętrznych. Zasięg węży hydrantowych dla hydrantu 25 - do 30 m. Efektywny zasięg 

rzutu prądów gaśniczych w budynku - do 3 m. Minimalna wydajność poboru wody dla 

hydrantu 25 - 1.0 dm³/s. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono - zaopatrzenie 

wodne realizowane z sieci wodociągowej poprzez hydrant o wydajności nie mniejszej 

niż 10 l/s. Hydrant zewnętrzny usytuowano nie dalej niż 75 m od chronionego obiektu i 

nie bliżej niż 5 m od ściany budynku. Hydrant  znajduje się na placu wewnętrzny – 

usytuowanie obrazuje schemat sytuacyjny obiektu. 

Instalacja elektryczna : zaprojektowano i wykonano przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

elektrycznego (po lewej  stronie zachodniego wejścia ) do budynku. 

Instalacja oddymiająca:  klapa dymowa znajdująca się w zachodniej, niepalnej klatce 

schodowej, otwierana automatycznie  przez centralkę SSP 

Samoczynne urządzenie służące zabezpieczające przed zadymianiem klatki 

schodowej. 

Zgodnie z normą PN-EN 12101-6 w celu umożliwienia ewakuacji ludzi podczas 

powstania pożaru  w budynku wykonano zabezpieczenie przed zadymianiem klatki 

schodowej Nr 2 poprzez system sterowania przepływem dymu z wykorzystaniem 

różnicy ciśnień. W klatce w warunkach pożaru utrzymane będzie nadciśnienie na 

poziomie 50 Pa. W kubaturze klatki schodowej znajdują się urządzenia wchodzące w 

skład systemu: 

 górny zestaw nawiewny w postaci wentylatora napowietrzającego  

 górny zestaw upustowy w postaci klapy nadciśnieniowo upustowej  

W przypadku wykrycia pożaru centrala zasilająco sterująca  mcr Omega C2100c-1 

otwiera przepustnice przy wentylatorach napowietrzających oraz klapach 

nadciśnieniowo upustowych. 
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Po otwarciu przepustnic zostają uruchomione wentylatory napowietrzające 

dostarczające niezbędną ilość powietrza oraz klapy nadciśnieniowo upustowe 

(działające samoczynnie) utrzymujące nadciśnienie w klatce schodowej na poziomie 

umożliwiającym zapewnienie właściwych warunków ewakuacji. W przypadku 

pojawienia się dymu na wlocie wentylatora napowietrzającego dzięki zainstalowanej za 

nim kanałowej czujce dymu układ zostaje automatycznie wyłączony. 

Droga pożarowa. 

Do obiektu wymagana jest droga pożarowa. Stanowi ją ulica Pałacowa. Nośność dróg 

zapewniona. Połączenie drogi pożarowej z wejściem do budynku utwardzonym 

dojściem. 

 

4. ZAGROŻENIA POŻAROWE OBIEKTU 

Zagrożenie pożarowe jest to określone prawdopodobieństwo powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru. Stopień tego zagrożenia jest różny w zależności od 

udziału czynników prowadzących do zaistnienia pożaru, decydujących o jego przebiegu 

i o intensywności zjawisk towarzyszących. Zagrożenie pożarowe determinowane jest 

stanem technicznym urządzeń i instalacji, poziomem nasycenia technicznymi środkami 

ochrony przeciwpożarowej, sposobem składowania materiałów palnych itp. oraz w 

sferze organizacyjnej - prawidłowym określeniem, realizowaniem i egzekwowaniem 

obowiązków w zakresie zapobiegania pożarom. Istotnym zagrożeniem dla osób 

przebywających w obiekcie może być toksyczne i duszące oddziaływanie dymów i 

gazów pożarowych. Zagrożenie pożarowe w Obiekcie wynikać może z nieprawidłowej 

eksploatacji instalacji użytkowych stanowiących wyposażenie obiektu i urządzeń 

elektroenergetycznych, niesprawnej instalacji piorunochronnej, nieprzestrzegania zasad 

i dyscypliny przeciwpożarowej na terenie obiektu posługiwanie się ogniem otwartym 

(palenie papierosów itp.), oraz celowe podpalenia.  

 

4.1. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru 

Ruch ciepła odbywa się przez konwekcję naturalną, promieniowanie i 

przewodnictwo. Ciepło unoszących się prądów powietrza oraz gorących gazów zdolne 

jest do ogrzania materiałów palnych znajdujących się na drodze do temperatury, 

zapalenia, co spowoduje rozprzestrzenienie się pożaru. Drogami rozprzestrzeniania się 

pożaru będą jak:  

- Nagromadzone materiały palne znajdujące się na drodze jego rozwoju; 
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- Palne elementy wystroju wnętrz pomieszczeń, meble stanowiące wyposażenie 

pomieszczeń znajdujących się w Obiekcie, dokumenty, wykładziny, palne elementy 

konstrukcyjne i wykończeniowe obiektu; 

- Wszelkiego rodzaju otwory jak: drzwi, okna, otwory i przepusty kablowe i 

wentylacyjne, poziome drogi komunikacji ogólnej; 

- Palne elementy instalacji technicznych w budynku; 

Przyczynami rozprzestrzeniania się pożarów są: 

- Bezpośrednie działanie płomieni na otaczające ognisko-materiały palne; 

- Strumienie nagrzanych do wysokiej temperatury produktów spalania; 

- Ciepło promieniujące z ogniska pożaru; 

- Przewodnictwo cieplne; 

- Przy dużych ogniskach zewnętrznych (otwartych) przerzuty ognia na duże 

odległości zwane „ogniami lotnymi". 

 
5. ZASADY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU POŻARÓW 

Stosowanie środków zapobiegawczych jest efektywnym sposobem zmniejszania 

ryzyka powstawania pożaru w Obiekcie. 

W celu przeciwdziałania możliwości powstawania i rozszerzania się pożaru 

wszyscy pracownicy (użytkownicy) obowiązani są ściśle stosować się do następujących 

postanowień: 

Zabrania się: 

a) Posługiwania się otwartym ogniem (np. przez palenie tytoniu) w miejscach, w 

których zostało to zabronione i odpowiednio uwidocznione (tablicą lub napisem 

ostrzegawczym); 

b) Posługiwania się benzyną oraz innymi palnymi rozpuszczalnikami do zmywania 

podłóg i wykonywania innych prac gospodarczych; 

c) Przechowywania w pokojach i pomieszczeniach biurowych płynów łatwo palnych, a 

także butli z gazem palnym; 

d) Korzystania z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych; 

e) Jednoczesnego włączania do sieci urządzeń elektrycznych w ilości mogącej 

spowodować przeciążenie sieci; 

f) Naprawiania bezpieczników elektrycznych, oraz dokonywania przeróbek bądź 

remontów urządzeń i instalacji elektrycznej, w przypadku nie posiadania 

wymaganych kwalifikacji zawodowych; 
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g) Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej przenośnych 

grzejników, kuchenek elektrycznych, grzałek i innych urządzeń, które zgodnie z 

instrukcją producenta nie są przystosowane do pracy ciągłej; 

h) Użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 

podłożu palnym; 

i) Przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i 

instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

przekraczającej 100°C; 

j) Zastawiania przejść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników, urządzeń 

gaśniczych, elektrycznych, jak również składowania palnych materiałów pod 

tablicami rozdzielczymi; 

k) Składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji.  

l) Używania sprzętu pożarniczego do celów niezwiązanych z ochrona 

przeciwpożarową. 

Wychowawcy, pracownicy ( użytkownicy) zobowiązani są do: 

A. Natychmiastowego przeciwdziałania zauważonym nieprawidłowościom 

stwarzającym zagrożenie pożarowe, przez bezpośrednie usunięcie przyczyny 

mogącej spowodować pożar lub utrudnić jego ugaszenie oraz przez zgłoszenie 

przełożonemu o istniejącej nieprawidłowości, 

B. Należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem – poprzez 

wyłączenie Głównego Wyłącznika Prądu 

C. Dokonywania przeglądu użytkowanych pomieszczeń, sal i pokoi przed ich 

opuszczeniem celem wykluczenia ewentualnych przypadków zagrożenia 

pożarowego, 

D. Wyłączenia po zakończeniu pracy, urządzeń elektrycznych spod napięcia, 

uporządkowania miejsca pracy i zamknięcia okien oraz drzwi. 

E. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego z wyjątkiem 

pomieszczeń do tego celu wyznaczonych). 
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6. WARUNKI EWAKUACJI 

6.1. Informacje ogólne 

Ochrona życia ludzkiego jest najważniejszym zadaniem bezpieczeństwa. Z tego 

względu wszystkie obiekty muszą mieć zapewniony system, który gwarantuje szybką 

ewakuację ludzi w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zasady 

prawidłowego funkcjonowania systemu ewakuacyjnego są szczególnie ważne w tego 

typu obiektach i wynikają one z podstawowych obowiązków, jakie nakłada Ustawa o 

Ochronie Przeciwpożarowej. Jej główne zadanie polega na ochronie i uniknięciu 

zranień oraz nieszczęśliwych wypadków przebywających pensjonariuszy, 

wychowawców a także personelu przebywającego w Ośrodku Szkolno 

Wychowawczym. Dlatego też najważniejszym ogniwem systemu jest trening 

teoretyczny i praktyczny w zakresie przepisów i przebiegu ewakuacji. 

Wszyscy wychowawcy, opiekunowie, pracownicy (użytkownicy) muszą wiedzieć, 

że w przypadku ogłoszenia „sygnału o ewakuacji", muszą wraz z podopiecznymi 

opuścić budynek. Sygnał alarmowy o zagrożeniu i ewakuacji przekazany będzie - 

ręcznym uruchomieniem syreny na 3 sekundy oraz ogłoszony głosem.     

PRZYSTAPIĆ DO EWAKUACJ I! 

Sygnał do ewakuacji może być ogłoszony poprzez włączenie ROP (ręczny 

ostrzegacz pożarowy), który uruchomi centralę pożarową i poda sygnał 

akustyczny. 

Kierowanie ewakuacją 

Każdy obiekt użyteczności publicznej musi posiadać system kierowania 

ewakuacją. Decyzja o ewakuacji budynku może być podjęta wyłącznie przez zarzą-

dzającego, odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa, on też kieruje akcją ewaku-

acyjną . 

Struktura decyzyjna kierowania ewakuacją w porze dziennej: 

Dyrektor Ośrodka - odpowiada za stan bezpieczeństwa w obiekcie, do niego należy 

decyzja o podjęciu ewakuacji. 

Zastępca Dyrektora (osoba wyznaczona)- odpowiada za stan bezpieczeństwa w 

czasie nieobecności Dyrektora. W przypadku jego nieobecności 

podejmuje decyzję o ewakuacji. 

Osoba wyznaczona / Pełnomocnik -  odpowiada za stan bezpieczeństwa w czasie 

nieobecności wyżej wymienionych. Podejmuje decyzję o 

ewakuacji. 

W porze nocnej za stan bezpieczeństwa odpowiada dyżurujący wychowawca  - 

Podejmuje decyzję o ewakuacji. 
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Zadania i obowiązki kierownictwa Specjalnego Środka Szkolno Wychowawczego 

w Stoku Lackim w przypadku ewakuacji. 

 Za bezpieczną ewakuację dzieci w  Ośrodku odpowiedzialni są: 

- Dyrektor Specjalnego Środka Szkolno Wychowawczego 

- Wychowawcy, opiekunowie; 

- Personel pomocniczy. 

W przypadku nieobecności Dyrektora ewakuacją kieruje wyznaczona osoba. 

Terminy, założenia: 

ewakuacja odbywa się zawsze na salę gimnastyczną,  

 klatka schodowa wschodnia - ta od strony administracji,  

 klatka schodowa zachodnia - ta od strony oficyny,  

 klatka schodowa główna - oba ciągi schodów w środku pałacu,  

wyjście główne - wyjście w środku pałacu (pod tarasem)  

 

Przebieg ewakuacji 

1. Każdy pracownik w przypadku wykrycia zagrożenia, zaistnienia pożaru ma 

obowiązek natychmiast powiadomić Dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

2. W celu powiadomienia o zagrożeniu pozostałych osoba ta włącza na 3 sekundy 

syrenę wewnętrzną. 

3. Po usłyszeniu wewnętrznej syreny alarmowej wszyscy pracownicy ośrodka 

powinni się natychmiast stawić przy włączniku syreny wewnętrznej, który został 

uruchomiony (stoi przy nim osoba która go włączyła). Nauczyciele i wychowawcy 

powinny zlecić dzieciom pozostanie w salach. 

4. Kierujący akcją: 

 przydziela poszczególnym wychowawcom lub nauczycielom do pomocy 

pozostałych obecnych pracowników 

 wyznacza osobę odpowiedzialna za zabranie kluczy do sali 

gimnastycznej, 

 nakazuje nauczycielom, wychowawcom powrót do sal, 

 po zamknięciu drzwi do pomieszczeń włącza na stałe syrenę alarmową, 

5. Wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie po otrzymaniu zawiadomienia o 

ewakuacji obowiązani są przygotować dzieci do ewakuacji, należy wydać 

polecenie IDŹCIE ZA MNĄ PARAMI. Ruch osób powinien dobywać się płynnie 

w szyku opiekun – dzieci-opiekun  
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6. Wychowawcy, nauczyciele maja obowiązek pozamykać drzwi po opuszczeniu 

pomieszczeń i dokładnym ich sprawdzeniu (czy żadne dziecko nie zostało i nie 

schowało się), wyprowadzić podopiecznych do miejsca przewidzianego do 

ewakuacji: SALA SPORTOWA. 

7. W razie potrzeby poszkodowanym udzielić pomocy przedmedycznej. Ponadto na 

miejscu zbiórki każdy nauczyciel, wychowawca, opiekun ma obowiązek 

sprawdzić czy wszyscy podopieczni z jego grupy są ewakuowani i powiadomić 

odpowiedzialnego za ewakuację. 

Zarządzający ewakuację, po jej przeprowadzeniu sprawdza pomieszczenia  - wyznacza 

do tego zadania JEDNĄ osobę, ponadto przyjmuje meldunki od wychowawców o 

przeprowadzonej ewakuacji. 

Po przybyciu jednostek straży pożarnej przekazuje informacje: 

- o stopniu zaawansowania ewakuacji; 

- miejscu powstania pożaru; 

- zagrożonych pomieszczeniach; 

- czy wyłączono główny wyłącznik prądu; 

- czy zakręcono główny zawór gazu. 

 

Zadania i obowiązki w przypadku ewakuacji  

A. Sprawdzić, w którym miejscu nastąpiło zagrożenie i jakiego rodzaju jest to 

zagrożenie (ogień, zagrożenie podłożenia ładunku minerskiego, zagrożenie 

bombowe itp.). 

B. Udać się w pobliże miejsca zagrożenia i zbadać przyczynę zagrożenia. UWAGA! 

Nie podchodzić zbyt blisko do ognia, niebezpiecznych paczek itp. Rozpoznać 

zagrożenie z dalszej odległości z zachowaniem jak największej ostrożności i 

zdrowego rozsądku. 

C. Zdecydować, czy konieczna jest ewakuacja całego obiektu, oraz wydać 

odpowiednie decyzje. 

D. Powiadomić, (jeśli to nie zostało zrobione) odpowiednie służby, jak straż pożarną, 

policję. 

E. Upewnić się, czy ewakuacja została rozpoczęta i przebiega w sposób prawidłowy. 

F. Kierować prawidłowym przebiegiem ewakuacji, a w szczególności: 

- upewnić się, czy personel znajduje się na swoich miejscach i kieruje ewakuacją, 

wyprowadzają dzieci z budynku, podejmuje (jeśli to możliwe) działania takie jak 

akcja gaśnicza, zabezpieczenie terenu zagrożonego ładunkiem minerskim 
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(bombą), itp.; 

- delegować personel do wskazania drogi dojazdu oraz zapewnić bezpieczny i 

„wolny" dojazd dla odpowiednich służb; 

- upewnić się, że wszyscy opuścili budynek; 

- skontaktować się z dowódcami służb i poinformować ich o rodzaju zagrożenia 

oraz podjętych do tej pory działaniach i zabezpieczeniach. 

Struktura decyzyjna kierowania ewakuacją w porze dziennej przedstawia się 

następująco:  

Kolejność ewakuacji. 

 z obrębu wschodniej klatki schodowej ewakuacja powinna się odbywać w 

następującej kolejności (podano numery sal): 2, 18, 17, 4, 20, 32, 33, 34, 

 z sali 31 schodami głównymi (lewy ciąg) i wyjściem głównym, 

 z sali 21 schodami głównymi (lewy ciąg) i wyjściem głównym, 

 z sali 30 klatką schodową zachodnią schodami głównymi (lewy ciąg) i wyjściem 

głównym, 

 z sali 22 klatką schodową zachodnią, schodami głównymi (lewy ciąg) i wyjściem 

głównym, 

 z sali 23 (SDS) klatką schodową zachodni 

 z sali 29 (rewalidacja) wejście do wydzielonej wschodniej strefy bezpieczeństwa, 

 z sali 14 (jadalni) wyjściem zachodnim, 

 z sali 15, 16 wyjściem głównym, 

 z sali 6 wyjściem głównym, 

 

Zadania pracowników ośrodka związane z ewakuacją w porze nocnej. 

Ewakuacja w porze nocnej powinna się rozpocząć od upewnienia się czy drzwi 

wschodnie są zamknięte na zamek, następnie należy w kolejności dzieci z sypialń nr 

15, 16, 6 wprowadzić do strefy bezpieczeństwa pożarowego (jedna osoba zostaje, 

jedna wyprowadza). W momencie gdy wszystkie dzieci znajdą się w strefie 

bezpieczeństwa pożarowego (należy je przeliczyć) bierzemy klucz od sali 

gimnastycznej i otwieramy drzwi wschodnie wyprowadzając dzieci zgodnie z 

zasadami. Jedna z osób funkcyjnych sprawdza czy zamknięte są drzwi wschodnie, 

nie wypuszcza nikogo ze strefy bezpiecznej, druga doprowadza dzieci z sypialń 15, 

16, 6 do strefy bezpiecznej. Osoby funkcyjne przed otwarciem drzwi wschodnich 

sprawdzają stan ewakuacja do SG. 
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Ewakuacja z oficyny i budynku dydaktycznego (obora) 

W przypadku wystąpienia zagrożenia i uruchomieniu alarmu w oficynie ewakuacja z 

poszczególnych sal przebiegać ma zgodnie z planem ewakuuj do Sali 

Gimnastycznej 

 

Ewakuacja z Sali Gimnastycznej 

W przypadku wystąpienia zagrożenia w trakcie prowadzenia zajęć ewakuację 

prowadzić do pałacu. O zagrożeniu powiadomić kierownictwo Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Treningi ewakuacyjne 

Dla zapewnienia prawidłowej ewakuacji w celu osiągnięcia 100% pewności, że wiemy 

jak się zachować w przypadku niebezpieczeństwa, konieczne jest przeprowadzanie 

regularnych treningów ewakuacyjnych wraz ze służbami współdziałającymi. Proponuje 

się założenie zeszytu próbnych alarmów ewakuacyjnych, w którym odnotowywać się 

będzie każdorazowy trening ewakuacyjny i spostrzeżenia wynikające z jego przebiegu. 

 

UWAGA! Rozpoczęcie ewakuacji mienia może nastąpić wyłącznie za zgodą 

dowódcy akcji ratowniczo gaśniczej. 

Sposoby prowadzenia ewakuacji 

W warunkach nagłej ewakuacji naturalnym dążeniem ludzi jest chęć 

natychmiastowego opuszczenia zagrożonych pomieszczeń. Możliwość ograniczenia 

widoczności przez wydzielający się dym ujemnie wpływa na sprawność 

przeprowadzenia ewakuacji. Należy również uwzględnić ewentualność zablokowania, a 

nawet odcięcia niektórych odcinków dróg ewakuacyjnych. Aby jednak nawet w 

najgorszej sytuacji nie dopuścić do paniki i żywiołowego działania niezbędne jest 

zachowanie dyscypliny, maksymalne opanowanie emocji i podporządkowanie się 

decyzjom osób kierujących akcją ewakuacyjną. Dopilnowanie właściwego stanu 

przepustowości dróg ewakuacyjnych i dostępności wyjść ewakuacyjnych jest 

obowiązkiem Dyrektora Ośrodka. 

1. W przypadku powstania pożaru w którymkolwiek pomieszczeniu, osoby znajdujące 

się w tym pomieszczeniu, nie czekając na sygnał alarmu ewakuacyjnego, 

opuszczają natychmiast pomieszczenie objęte pożarem i ewakuują się na zewnątrz 

budynku zgodnie z wyznaczonym kierunkiem ewakuacji. W pomieszczeniu tym 
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mogą pozostać jedynie osoby biorące udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej. 

2. Z chwilą ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego obowiązują następujące zasady 

postępowania: 

a) natychmiast przerwać zajęcia;  

b) pozamykać biurka i szafy; 

c) wyłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne; 

d) zabrać rzeczy osobiste (dokumenty, pieniądze, klucze); 

e) opuścić pomieszczenie pozostawiając klucz w drzwiach; 

f) udać się do wyjścia ewakuacyjnego korytarzem w kierunku określonym przez 

znaki ewakuacyjne; 

g) po opuszczeniu budynku udać się do miejsca zbiórki i sprawdzić obecność 

wszystkich wg aktualnych danych (list obecności przebywających w Ośrodku. 

3. Osoby, które jako pierwsze wyszły na korytarz i zauważyły, że na przejściu znajdują 

się przedmioty utrudniające swobodne poruszanie się obowiązane są odsunąć je, by 

umożliwić swobodny przebieg ewakuacji. 

4. Przy poruszaniu się wzdłuż poziomych dróg ewakuacyjnych należy stosować się do 

następujących zasad: 

a) osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybko w wyznaczonym 

kierunku, lecz bez podbiegania i wyprzedzania osób znajdujących się przed nimi; 

b) nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym wyznaczonemu 

kierunkowi ewakuacji; 

c) szybkość poruszania się należy dostosować do szybkości osób poruszających się 

przed nami; 

d) nie wolno podejmować prób przyspieszania poruszania się poprzez  

popychanie, wyprzedzanie, wydawanie okrzyków itp.  

5. Przy poruszaniu się wzdłuż pionowych dróg ewakuacyjnych obowiązują następujące 

zasady: 

a) osoby, które doszły do podestu klatki schodowej schodzą natychmiast w dół; 

b) szybkość schodzenia należy dostosować do szybkości poruszania się osób 

znajdujących się poniżej; 

c) nie wolno podejmować prób przyspieszania szybkości schodzenia przez 

popychanie, wyprzedzanie, wydawanie okrzyków itp. 

6. W czasie trwania ewakuacji wszystkie osoby opuszczające budynek obowiązane są 

do przestrzegania dyscypliny i podporządkowania się członkom zespołu kierującego 

ewakuacją, oraz zachowanie spokoju i ciszy. Umożliwi to osobom kierującym akcją 
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wydawanie słownych poleceń dotyczących korygowania kierunków i przebiegu 

ewakuacji. 

7. Osoby sprawne fizycznie powinny pomóc tym osobom spośród ewakuowanych, 

które z jakiegokolwiek powodu mają ograniczoną swobodę poruszania się. 

8. Osoby, które zeszły do poziomu parteru klatką schodową, wychodzą na zewnątrz 

budynku i zbierają się w wyznaczonym rejonie, w odległości, co najmniej 20 m od 

wejścia do budynku, aby dać swobodny dojazd i dojście jednostkom straży pożarnej.  

     (Jako miejsce dla ewakuowanych wyznacza się: SALĘ GIMNASTYCZNĄ.   

Zbiórka jest konieczna w celu: 

a) sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły budynek; 

b) udzielenia potrzebującym pomocy lekarskiej i innej. 

 

Organizacja bezpiecznej i sprawnej ewakuacji osób z obiektu. 

Sprawna i bezpieczna ewakuacja osób polega na wyprowadzeniu z budynku lub 

zagrożonej strefy jak największej liczby osób w jak najkrótszym czasie, w sposób 

niezwiększający już istniejących zagrożeń oraz bez uszczerbku na zdrowiu lub 

pogorszeniu się jego stanu u osób ewakuowanych. 

W zależności od stanu czynników stwarzających zagrożenie należy ogłosić 

ewakuację częściową lub całkowitą. Niekiedy w uzasadnionych wypadkach możliwe lub 

nawet wskazane jest odstąpienie od ewakuacji. Rodzaje stosowanej ewakuacji lub jej 

brak określają poniższe zasady. 

Odstąpienie od ewakuacji – może być zastosowane tylko w przypadku bardzo 

małego zdarzenia, gdy praktycznie nie ma możliwości rozwoju i rozprzestrzenienia się 

zagrożenia oraz jest możliwe jego szybkie zlikwidowanie przy użyciu podręcznego 

sprzętu gaśniczego lub własnych środków technicznych. W przypadku wystąpienia 

lekkiego zadymienia lub niewielkiej ilości substancji o potwierdzonej niskiej 

szkodliwości, które może być szybko usunięte przez wietrzenie lub przy użyciu sprzętu 

sprzątającego. Przy lekkim zadymieniu, odstąpienie od ewakuacji umożliwia 

wywietrzenie korytarzy bez narażania uczniów i pracowników na działanie dymu. 

Ewakuacja częściowa – stosowana jest tylko w przypadku niedużych zdarzeń. 

Obejmuje ona przebywających w strefie bezpośredniego zagrożenia oraz w jej 

najbliższym otoczeniu. W przypadku częściowej ewakuacji należy mieć pewność o 

małym rozmiarze zdarzenia, jego powolnym rozwoju oraz o nie występującym ryzyku 

odcięcia dróg ewakuacyjnych. Jeśli istnieje choćby minimalne ryzyko odcięcia dróg 

ewakuacyjnych, należy do strefy zagrożenia zaliczyć także pomieszczenia lub części 
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budynku, z których drogi mogą zostać odcięte. Ewakuacją częściową należy objąć tę 

część budynku, w którym będą prowadzone działania ratownicze. Do ewakuacji 

częściowej zaliczy się także przemieszczenie części lub wszystkich osób ze strefy 

zagrożenia do strefy bezpiecznej, przeprowadzenie wewnątrz budynku bez ich 

wyprowadzania na zewnątrz. Decyzję o ewakuacji częściowej należy przekazać 

dowódcy przybyłych jednostek ratowniczych straży pożarnej natychmiast po jego 

przybyciu i przejęciu dowodzenia. 

Ewakuacja całkowita – polega na wyprowadzeniu poza obręb budynku 

wszystkie dzieci, pracowników i osób przebywających w SOSW. Stosowana jest 

zawsze przy większych i dużych zdarzeniach, przy szybko rozprzestrzeniającym się 

zagrożeniu dla stabilności przynajmniej części kondygnacji budynku. Decyzję o  

ewakuacji całkowitej należy także podjąć w przypadku niedużych zagrożeń, jeśli nie 

jesteśmy w stanie pewnie określić czynników rozwoju zagrożenia lub, gdy podjęte 

działania ratowniczo-gaśnicze w ramach własnych środków technicznych nie przynoszą 

żadnych rezultatów. 

 

ZASADY OGŁASZANIA EWAKUACJI 

Do ogłoszenia ewakuacji uprawniony jest Dyrektor Ośrodka lub jego zastępca. W 

przypadku ich nieobecności odpowiedzialność przejmuje pracownik odpowiedzialny za 

sprawy przeciwpożarowe lub inny, wyznaczony przez Dyrektora. Osoba ta w takim 

przypadku staje się jednocześnie do czasu przybycia straży pożarnej Kierownikiem 

Działań Ratowniczych (KDR). KDR jednoosobowo wydaje decyzję o rozpoczęciu 

ewakuacji osób i mienia w zakresie odpowiednim do posiadanego rozpoznania, 

występującego stanu zagrożenia oraz możliwości technicznych w danym momencie. 

Zarządzający ewakuację, po jej przeprowadzeniu sprawdza sam pomieszczenia 

lub wyznacza do tego zadania inne osoby, ponadto zbiera informacje o 

przeprowadzonej ewakuacji. 

Zadaniem osób nadzorujących ewakuację jest: 

 powiadomienie o zarządzonej ewakuacji, 

 sterowanie kolejnością ewakuacji i ewentualnie jej kierunkiem i szybkością, 

 sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, czy nie zostały w nich jakieś osoby, 

 pomoc osobom poszkodowanym i o ograniczonych możliwościach ruchowych, 

 sprawdzenie drożności odpowiednich dróg wyjść ewakuacyjnych, 

 powiadomienie KDR o utrudnieniach w ewakuacji lub odcięciu osób od dróg 
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ewakuacyjnych. 

Ewakuację mienia zarządza się tylko w szczególnych przypadkach. Dotyczy ona 

przeważnie mienia o dużej wartości, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 

Ośrodka po usunięciu zdarzenia, rzeczy niedających się odtworzyć, dokumentacji, akt 

itp. Zarządzenie ewakuacji mienia może nastąpić tylko wówczas, gdy z danej strefy 

ewakuowano już wszystkie osoby, gdy zachowana jest pełna drożność dróg 

ewakuacyjnych oraz nie istnieje ryzyko ich odcięcia przez pożar lub inne zagrożenie. 

Ewakuację mienia przeprowadza się również w przypadku, gdy pozostawienie go w 

miejscu zagrożonym przez pożar może spowodować jego gwałtowny rozwój albo, gdy 

usunięcie go z drogi rozprzestrzeniana się pożaru może znacząco ograniczyć jego 

rozwój. Po przybyciu jednostek straży pożarnej KDR przekazuje informacje:  

- o stopniu zaawansowania ewakuacji; 

- miejscu powstania pożaru; 

- zagrożonych pomieszczeniach; 

- czy wyłączono główny wyłącznik prądu; 

- czy zamknięto główny zawór gazu.  

Wykaz zastosowanych znaków ewakuacyjnych z opisem: 

Rodzaj znaku Opis znaku 

 
Wyjście ewakuacyjne 

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo 

 
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo 

 

 
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami 

w dół w prawo 

 
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół w lewo 

 
Kierunek drogi ewakuacyjnej 

 
Przesunąć w celu otwarcia 

 

Miejsce zbiórki do ewakuacji 

 

http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5171
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5167
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5164
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5164
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5164
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5161
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5161
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5161
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5157
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5161
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5161
javascript:zdjecie('image/big/5148');
http://www.top-design.com.pl/sklep/opis.php?id=5118
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7.  ANALIZA WYPOSAŻENIA OBIEKTU W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Obiekt jest wyposażony w taki rodzaj gaśnic i inny sprzęt przeciwpożarowy, 

którego użycie gwarantuje skuteczne gaszenie, a zastosowany środek gaśniczy nie 

powoduje uszkodzenia urządzeń i nie stworzy zagrożenia dla osób podejmujących 

akcję ratowniczą. 

Przy ustalaniu minimum potrzeb zaopatrzeniowych zastosowano następujące 

kryteria: 

1. W strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym do 500 M J/m2 oraz zaliczonych do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL III - na każde 100 m2 powierzchni – przypada jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dcm³ 

2. W przypadku, gdy specyficzna sytuacja pomieszczenia, skomplikowany system 

korytarzy i przejść, kręte schody itp. mogłyby utrudnić szybkie dostarczenie na 

miejsce ewentualnego pożaru potrzebnej ilości gaśnic (rozmieszczonych w różnych 

punktach na terenie obiektu) podane w pkt 1 ilości sprzętu mogą zostać 

odpowiednio zwiększone. 

Prawidłowe rozmieszczenie sprzętu gaśniczego na terenie obiektu jest 

podstawowym warunkiem szybkiego i skutecznego przeprowadzenia akcji gaśniczej. W 

związku z tym należy przy rozmieszczaniu kierować się następującymi zasadami: 

1. Sprzęt należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy 

wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na 

zewnątrz pomieszczeń. 

2. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami. 

3. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m. 

4. Sprzęt należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenie 

mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). 

5. Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30m. 

Dla zapewnienia warunków pozwalających na szybkie uruchomienie skutecznej 

akcji ratowniczo-gaśniczej każdy powinien: 

1. Dokładnie znać miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 

lokalizację głównych wyłączników prądu elektrycznego, 

2. Znać zasady używania sprzętu przeciwpożarowego, 

3. Przestrzegać zakazu zastawiania dojść do sprzętu gaśniczego i jakiegokolwiek 

ograniczania jego widoczności. 
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Miejsca usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego obrazują schematy 

rozmieszczenia pomieszczeń stanowiące załączniki do instrukcji. 

 

Rodzaj zastosowanego podręcznego sprzętu gaśniczego, jego właściwości 

gaśnicze oraz sposób uruchamiania i posługiwania się tym sprzętem: 

Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą 

podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu - gaśnic i 

hydrantów wewnętrznych. Pod warunkiem zapewnienia dostatecznej ilości osób do 

ewakuacji wychowanków. Podręczny sprzęt wykorzystywany jest do gaszenia pożarów 

w zarodku. Należy wykorzystywać do gaszenia pożarów następujące wskazania. 

Grupa : Rodzaj palącego się materiału : Rodzaj środka gaśniczego 

 A : Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko 

żarzenia (drewno, papier itp. materiały) : woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, 

dwutlenek węgla, 

 B : Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty 

do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne) : piana gaśnicza, proszek gaśniczy, 

dwutlenek węgla, halon 

 C : Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan) : proszek gaśniczy, dwutlenek 

węgla,  

 F : Pożary rozgrzanego tłuszczu, olejów w urządzeniach kuchennych, gaśnice 

pianowe z wodnym roztworem środka pianotwórczego, gaśnice wodne,  

Symbolami literowymi oznakowane są gaśnice odpowiednio do gaszenia pożarów 

danej grupy. Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić 

ewentualny pożar. 

Przy gaszeniu należy pamiętać o następujących zasadach:  

 kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od 

strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka, 

 przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół 

 należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy 

pożarów. 
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Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego: 

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 przedstawiamy 

podstawowe informacje o podręcznym sprzęcie gaśniczym i sposobach jego użycia.  

Rodzaj zastosowanego podręcznego sprzętu gaśniczego, jego właściwości 

gaśnicze oraz sposób uruchamiania i posługiwania się tym sprzętem: 

 Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej 

obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownice. Może być o 

średnicy 25mm. Ma on zastosowanie do gaszenia pożarów w zarodku wszędzie tam 

gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę. Po otwarciu drzwi szafki, należy 

rozwinąć odcinek węża, otworzyć zawór hydrantu i skierować strumień wody w 

stronę ognia, zlewając palącą się płaszczyznę od strony zewnętrznej (skrajnej) w 

kierunku do środka. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz 

ścian i elementów  wyposażenia znajdujących się w ich otoczeniu, jak również 

innych substancji, które z woda tworzą gazy palne np. karbid.  
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 Gaśnica  wodno-pianowa jest to zbiornik cylindryczny w którym znajduje się wodny 

roztwór środka pianotwórczego oraz zbiornik z gazem napędowym zaopatrzony w 

zbijak, wężyk zakończony prądowniczką zamykaną. Po dostarczeniu gaśnicy w 

pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, wciskamy zbijak (gaz 

napędzający wypełnia zbiornik gaśnicy, kierujemy strumień piany w ognisko pożaru. 

Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni 

prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje 

tylko w pozycji pionowej.  -  występuje w pomieszczeniu kuchennym 

 

 Gaśnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię 

uruchamiającą zawór lub zbijak patronu z 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.   
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Przy posługiwaniu się sprzętem gaśniczym należy stosować następująca 

zasadę: 

1. Każdy rodzaj sprzętu gaśniczego powinien być uruchomiony możliwie najbliżej 

miejsca pożaru, a nie w miejscu jego zainstalowania. 

2. Przed uruchomieniem gaśnicy należy zerwać plombę zaworu oraz wyciągnąć 

zawleczkę zabezpieczającą dźwignię przed przypadkowym naciśnięciem. 

UWAGA! 

Sposób użycia i uruchomienia gaśnicy znajduje się na naklejonej etykietce. 

Znajomość użycia sprzętu gaśniczego jest jednym z podstawowych obowiązków każdej 

osoby. Uczenie się jego obsługi w czasie pożaru jest czynnością spóźnioną. 

 

Miejsca lokalizacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oznakowano znakami 

zgodnymi z Polskimi Normami 

 

Gaśnica 

 

Hydrant wewnętrzny 

 

Telefon do użycia w stanie 
zagrożenia 

    

       Kierunek do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu 

pożarniczego    

 
 

Ręczny ostrzegacz 
przeciwpożarowy 

 

Główny wyłącznik prądu 

 

 

7.1. Zasady i sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym, wymagania przeciwpożarowe dla instalacji i urządzeń w 

budynku 

 

Urządzenia przeciwpożarowe - należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub 

półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, 

wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe 

i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące (usuwające 

tlen), urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu 

javascript:zdjecie('image/big/5462');
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sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia 

odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, 

instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, 

hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe 

klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed 

powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy 

przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy 

sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych; 

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. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane 

w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku. Zgodnie z § 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010., poz. 719), 

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 technicznej oraz instrukcjach obsługi.  

Należy raz na 5 lat poddać wymianie znajdujące się w nich środek gaśniczy. 

Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm³ 

(zbiorniki o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane 

badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice 

śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat. Niezależnie od 

obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym 

wymagają też gaśnice wyposażone w manometr. Konserwacji należy też poddać 

gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora 

na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, 

gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity 

manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na zaworze, ogniska 

korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań. 
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8. PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE 

8.1. Przez prace niebezpieczne pożarowo należy rozumieć wszelkie prace, 

nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi 

do tego celu miejscami, oraz prace remontowe związane z użyciem ognia 

otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie lub w 

strefach zagrożonych wybuchem. Do prac takich należą w szczególności 

wszelkie prace związane: 

1) z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, w 

tym: 

 spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, 

 podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów, 

 podgrzewanie lepików, smoły itp., 

 rozniecanie ognisk, 

 używanie materiałów pirotechnicznych, 

 lutowanie, cięcie kątówką, szlifowanie. 

2) ze stosowaniem cieczy, gazów i płynów, przy których mogą powstać mieszaniny 

wybuchowe, np.: 

 przygotowania do stosowania gazów, cieczy i pyłów, 

 stosowanie tych cieczy i pyłów do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, 

 suszenie substancji palnych, 

 usuwanie tych substancji ze stanowisk pracy. 

 

8.2. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo właściciel, 

zarządzający lub użytkownik obiektu jest obowiązany: 

1) ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, 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 zabezpieczenie 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. 
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8.3. Właściciel, zarządzający lub użytkownik obiektu jest obowiązany prowadzić 

rejestr zezwoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo. 

Wzór rejestru został określony w pkt 8.6. instrukcji. 

 

8.4. Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych: 

1. Przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca sporządza 

protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego i przekazuje go zarządzającemu 

obiektem lub osobie upoważnionej. 

2. Wzór protokołu został określony w pkt 8.7. instrukcji. 

3. Przystąpienie przez wykonawcę do przeprowadzenia prac niebezpiecznych 

pożarowo może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu od zarządzającego obiektem lub 

osoby upoważnionej stosownego zezwolenia. 

4. Wzór zezwolenia określono w pkt 8.8. instrukcji. 

5. Zezwolenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden po zakończeniu 

prac dołącza się do protokołu zabezpieczenia pożarowego i włącza do akt. 

 

8.5. Wytyczne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych: 

1. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać następujących zasad: 

 prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

 palne przedmioty należy odsunąć na bezpieczną odległość celem 

uniemożliwienia przedostania się rozprysków iskier, 

 w przypadku braku możliwości usunięcia materiałów palnych poza miejsce 

wykonywanych prac, należy je na okres trwania prac zabezpieczyć przed 

działaniem rozprysków iskier (np. kocami gaśniczymi, arkuszami blachy lub w 

inny skuteczny sposób ), 

 przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy sprawdzić, czy w sąsiednich 

pomieszczeniach nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec 

zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego, 

 jeżeli w pobliżu miejsca wykonywania prac znajdują się otwory w ścianach lub 

stropie, należy je uszczelnić niepalnymi materiałami izolującymi, celem 

niedopuszczenia do przenikania rozprysków spawalniczych do sąsiednich 

pomieszczeń bądź na inną kondygnację, 
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 sprawdzenie, czy w miejscach planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac 

malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo palnych, 

 wszelkiego rodzaju kable, przewody itp. z palną izolacją powinny być 

zabezpieczone przed rozpryskami iskier i uszkodzeniami mechanicznymi, 

 drogi ewakuacyjne i dojścia do stanowisk prowadzonych prac powinny 

umożliwiać szybką ewakuację ludzi z miejsca zagrożonego pożarem, 

 sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie                           

i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru, 

 w miejscu wykonywania prac powinien się znajdować sprzęt umożliwiający 

likwidację wszelkich źródeł pożaru, niezależny od wyposażenia znajdującego się 

w obiekcie ( zaleca się wyposażenie miejsca w jedną gaśnicę śniegową lub 

proszkową minimum 6 kg, koc gaśniczy, a w przypadku spawania dodatkowo 

pojemnik z wodą na zużyte elektrody i drut spawalniczy). 

2. Prace pożarowo niebezpieczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, lub 

pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem 

łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, 

gdy stężenia par lub gazów nie przekroczy 10% ich dolnej granicy wybuchowości.  

3. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić dokładną kontrolę w rejonie 

wykonywania prac i w pomieszczeniach sąsiednich, celem stwierdzenia: 

 czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy, 

w jego otoczeniu lub w pomieszczeniach sąsiednich, 

 czy nie występują oznaki tlenia się materiałów lub inne oznaki wskazujące na 

możliwość zaistnienia pożaru, 

 czy został zdemontowany sprzęt służący do wykonywania prac, wyłączony ze 

źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 

4. W pomieszczeniach, w których występują palne elementy konstrukcyjne kontrolę 

należy ponowić po upływie czterech, a następnie ośmiu godzin, licząc od czasu 

zakończenia prac. 

5. Kierownik jednostki, komórki organizacyjnej lub inna osoba przez niego 

upoważniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac pożarowo 

niebezpiecznych, powinna w szczególności: 

 znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować ich 

przestrzeganie, nadzorować aby przed przystąpieniem do prac pożarowo 
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niebezpiecznych wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie 

zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidzianych w protokole 

pracy lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie, 

 sprawdzić zabezpieczenia przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych 

pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację 

stwierdzonych niedociągnięć, 

 wstrzymać 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 

pożarowo niebezpiecznych. 

6. Osoby wykonujące prace niebezpieczne pożarowo powinny: 

 posiadać znajomość przepisów przeciwpożarowych w zakresie wykonywania 

prac, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w 

przypadku powstania pożaru, 

 sprawdzić, czy sprzęt służący do wykonywania prac jest sprawny technicznie i 

należycie zabezpieczony przed możliwością zainicjowania oraz 

rozprzestrzeniania się pożaru, 

 ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokole zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na prowadzenie prac, 

 sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie 

zabezpieczenia przeciwpożarowe przewidziane dla danego rodzaju prac, 

 ściśle przestrzegać wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego, ustalonych 

dla prowadzenia danego rodzaju prac, 

 sprawdzić przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w 

odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 rozpoczynać prace tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, względnie na 

wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego, kierującego tokiem pracy, 

 meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac pożarowo 

niebezpiecznych oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia 

ugaszonego w czasie wykonywania czynności niebezpiecznych pożarowo, 

 przerwać prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków 

umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, 
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 dokładnie sprawdzać po zakończeniu prac stanowisko i jego otoczenie w celu 

stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pożaru, 

 wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w 

sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac                i 

czynności pożarowo niebezpiecznych. 
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8.6.  Rejestr zezwoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 

Nr 
zezwolenia 

Miejsce i 
rodzaj pracy 

Data 
udzielonego 
zezwolenia 

Czas 
pracy 

(od – do) 

Osoby odpowiedzialne 
za zabezpieczenie prac 

Podpis 
udzielającego 

zezwolenie 

      

 

 

     miejscowość, dnia ......................................... 
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8.7. Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo 

1. Nazwa i określenie pomieszczenia, stanowiska, w którym przewiduje się wykonywanie prac: 

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

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

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

2. Charakterystyka- technologia przewidzianych do realizacji prac: 

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

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

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

3. Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w miejscu wykonywania prac: 

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

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

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

4. Palność elementów budowlanych w rejonie przewidywanych prac: 

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

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

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

5. Sposób zabezpieczenia pomieszczenia, stanowiska, urządzenia na okres prowadzenia prac: 

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

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

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

6. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac: 

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

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

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

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

7. Sposób alarmowania straży pożarnej i pracowników w razie zaistnienia pożaru: 

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

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

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

8. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac: 

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

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

.......................................................................................................................... 
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9. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku 

wykonywania prac: 

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

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

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

10. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu: 

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

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

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

 

 

      Podpisy Komisji: 

      (Nazwisko i Imię – stanowisko) 

 

 

 

1. ........................................................................... 

2. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

 

 

 

 

 

    miejscowość, dnia  .............................................. 
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8.8. ZEZWOLENIE nr............na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo. 

 
1. Miejsce pracy ( pomieszczenie, stanowisko, instalacja) .................................................. 

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

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

2. Rodzaj pracy ..................................................................................................................... 

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

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

3. Czas pracy: dnia .............................. od godz. ...................... do godz. ............................. 

4. Zagrożenie pożarowe, wybuchem w miejscu pracy ......................................................... 

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru, wybuchu ................... 

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

6. Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego ...................................................................... 

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

7. Sposób wykonania pracy .................................................................................................. 

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

8. Odpowiedzialni za: 

1) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie przebiegu 

prac niebezpiecznych pożarowo 

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

 imię, nazwisko      podpis 

2) wyłączenie spod napięcia 

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

 imię, nazwisko      podpis 

3) nadzór nad prowadzeniem prac niebezpiecznych pożarowo 

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

 imię, nazwisko      podpis 

 

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac 

 

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

 imię, nazwisko      podpis 

10. Prace zakończono dnia .............................. godz. .......................... 
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11. Prace wykonał 

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

 imię, nazwisko      podpis 

12. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań i 

okoliczności mogących zainicjować pożar. Stwierdzam przeprowadzenie kontroli rejonu 

prac po ich zakończeniu. 

 

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

 imię, nazwisko      podpis 

13. Ponowną kontrolę stanowiska pracy i jego otoczenia przeprowadził:*) 

1) dnia ........................... godz. ................ 

 

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

 imię, nazwisko      podpis 

 

2) dnia ........................... godz. ................ 

 

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

 imię, nazwisko      podpis 

 

 

 

 

 

 

*)  W pomieszczeniach, w których występują palne elementy konstrukcyjne a prowadzono w 

nich prace niebezpieczne  pożarowo należy przeprowadzić ponowną kontrolę po upływie 4, a 

następnie 8 godzin. 

 

 

 

W PRZYPADKU PROWADZENIA DŁUGOTRWAŁYCH PRAC REMONTOWO 

BUDOWLANYCH OBOWIĄZUJE JEDNO ZEZWOLENIE 
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9. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO 

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA 

 
9.1. Zasady alarmowania o zaistniałym zagrożeniu 

W przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie 

budynku pałacowego – bądź oznak świadczących o możliwościach ich powstania, 

każdy pracownik zobowiązany jest zaalarmować krzykiem o zdarzeniu osoby 

znajdujące się w sąsiedztwie. 

 

9.2. Zasady postępowania pracowników do czasu przybycia służb ratowniczych 

1. Pracownik, który pierwszy zauważył pożar lub inne miejscowe zagrożenie 

obowiązany jest natychmiast : 

a) telefonicznie wezwać Państwową Straż Pożarną tel. 998 lub 112; 

b) zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu miejsca pożaru; 

c) powiadomić o pożarze przełożonych. 

Ośrodek posiada system wykrywania pożaru, centrala jest automatycznie połączona 

ze strażą pozarną. W celu potwierdznia zdarzenia Dyżurny Miejskiego Stanowika 

Kierowania Straży Pożarnej może wykonać pierwszy połączenie w celu weryfikacji i 

potwierdzenia zdarzenia. 

2. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze strażą pożarną należy przekazać 

następujące informacje: 

a) miejsce powstania pożaru (dokładny adres obiektu i usytuowanie źródła pożaru); 

b) numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia oraz swoje nazwisko; 

c) zwięzły opis sytuacji pożarowej (m.in. podać jakie materiały są objęte i zagrożone 

pożarem, czy istnieje zagrożenie życia ludzi itp.); 

d) słuchawkę telefoniczną można odłożyć dopiero po otrzymaniu informacji, że 

zgłoszenie o pożarze zostało przyjęte a następnie należy odczekać chwilę przy 

telefonie na ewentualne sprawdzenie prawdziwości i wiarygodności zgłoszenia. 

e) równocześnie z połączeniem telefonicznym należy wcisnąć przycisk pożarowy i 

postępować z wcześniejszymi ustaleniami. 

3. W razie zaistniałej potrzeby należy zaalarmować: 

a)  Telefon alarmowy                          tel. 112 (do wszystkich służb ratowniczych) 

b)  Dyrekcję Ośrodka                           tel. 

c)  Pogotowie Energetyczne           tel. 991 
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Ponadto należy: 

4. Podjąć działania ograniczające skutki zdarzenia, a w przypadku pożaru rozpocząć 

akcję gaśniczą przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

9.3. Obowiązki organizatora akcji ratowniczej 

W przypadku powstania pożaru, a w szczególności innego zagrożenia, do czasu 

przybycia sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, organizatorem i kierującym akcją 

jest Kierownik lub osoba działająca z jego upoważnienia. 

Do obowiązków organizatora akcji ratowniczej należy przede wszystkim: 

1. Ocena zaistniałej sytuacji, 

2. Ustalenie możliwości i sposobu ograniczenia skutków zdarzenia. 

3. Uruchomienie własnych sił i środków, w tym neutralizujących, w celu podjęcia 

koniecznej ewakuacji i udzielenia pomocy poszkodowanym i zapoczątkowania akcji 

ratowniczej. 

4. Ścisłe współdziałanie (informacje, doradztwo) z kierującym akcją ratowniczą 

dowódcą przybyłych jednostek PSP. 

5. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz likwidacji jego skutków po zakończeniu akcji 

ratowniczej. 

 

9.4. Obowiązki osób biorących udział w akcji ratowniczej i kierowanie akcją 

Pracownicy biorący udział w akcji ratowniczo-gaśniczej obowiązani są stosować 

się do poleceń osoby kierującej akcją. Akcję gaśniczą należy podjąć natychmiast po 

zauważeniu pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego niezależnie od 

realizacji obowiązku wezwania straży pożarnej. Do obowiązków pracowników biorących 

udział w akcji ratowniczo-gaśniczej należy: 

- ratowanie zagrożonego życia ludzkiego; 

- wpływanie swoim zachowaniem i postępowaniem na utrzymanie spokoju i 

przeciwdziałanie panice; 

- prowadzenie akcji gaśniczej przy użyciu sprzętu znajdującego się w pobliżu miejsca 

pożaru oraz sprzętu dostarczonego z innych części obiektu; 

- wyłączenie dopływu prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, 

usunięcie z zasięgu działania ognia wszystkich materiałów pożarowo-

niebezpiecznych (pojemniki z cieczami palnymi) oraz cennych maszyn i 

dokumentów; 
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- unikanie otwierania drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, celem 

przeciwdziałania dopływowi powietrza sprzyjającemu rozprzestrzenianiu się pożaru. 

 

 Wszyscy pracownicy powinni znać: 

- miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego na terenie obiektu; 

- sposób posługiwania się wszystkimi rodzajami sprzętu gaśniczego znajdującego się 

na terenie obiektu; 

- usytuowanie głównego wyłącznika prądu; 

 

Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratunkowo-gaśniczą kieruje Dyrektor 

Ośrodka lub w czasie jego nieobecności inna osoba wyznaczona przez niego. 

Z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej 

kierownictwo akcją przejmuje dowódca przybyłej jednostki ratowniczo-gaśniczej. 

Dotychczasowy kierownik akcji jest zobowiązany udzielać dowódcy Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej niezbędnych informacji 

dotyczących przeznaczenia pomieszczeń w obiekcie, w którym powstało zagrożenie, 

usytuowania składnic środków palnych, cennej aparatury, składnic dokumentów, 

punktów czerpania wody (hydrantów), wyłączników prądu elektrycznego oraz krótko 

scharakteryzować trwającą akcję ratowniczą. 

Podjęcie działań przez jednostki straży pożarnej nie zwalnia pracowników od 

aktywnego udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej. Dowódca akcji ratowniczej 

współpracuje z kierownikiem stacji w zakresie uruchamiania sił i środków innych 

podmiotów ratowniczych. Decyzje kierującego akcją są ostateczne i podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Uwagi końcowe 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej, „kto wbrew obowiązkowi mimo wezwania nie przystąpi do akcji 

ratowniczej lub bezpodstawnie odmawia wykonywania zarządzeń wydanych przez 

kierującego akcją podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 

lub karze grzywny". 
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9.5. Zabezpieczenie pogorzeliska 

 Po zakończonej akcji ratowniczej kierownik akcji ratowniczej przekazuje teren 

Dyrektorowi lub osobie wyznaczonej, który powinien między innymi: 

- ustanowić dozór; 

- przystąpić do porządkowania terenu działań; 

- zabezpieczyć teren przed ewentualnym wystąpieniem ponownej awarii lub 

powtórnego pożaru. 

 

9.6. Organizacja i zasady zaznajamiania pracowników z przepisami 

przeciwpożarowymi 

 

Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu musi zapewnić pracownikom 

możliwość zaznajomienia się z przepisami przeciwpożarowymi, obsługą podręcznego 

sprzętu gaśniczego i zasadami jego stosowania, planem ewakuacji obiektu oraz 

instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 

Sposób tworzenia warunków do zapoznania się z wyżej wymienionymi tematami 

leży w gestii Dyrektora Ośrodka. Sposób zaznajamiania się z tematyką ochrony 

przeciwpożarowej jest dowolna - jednak każdy z pracowników musi posiadać 

praktyczną umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i znać zasady 

prowadzenia ewakuacji i zachowania się w przypadku powstania zagrożenia. 

Wskazane jest prowadzenie szkoleń doskonalących w wyżej wymienionych tematach 

oraz okresowe prowadzenie ćwiczeń związanych z ewakuacją. 

 

9.7. Zasady postępowania w innych sytuacjach awaryjnych 

Płonąca odzież 

- Przewrócić osobę poszkodowana tak, aby płonąca powierzchnia znalazła się na 

wierzchu - jeżeli jest to konieczne należy zastosować siłę, aby osoba wykonała 

nasze polecenia. 

- Zadusić płomienie przy pomocy koca gaśniczego lub podobnego materiału owijając 

go szczelnie wokół ciała osoby poszkodowanej zaczynając od miejsca najbliżej 

głowy. 

- Zadzwonić po Pogotowie Ratunkowe. 

- Nie stosować żadnych gaśnic, nie zdejmować odzieży z osoby poszkodowanej. 

Miejsca poparzeń chłodzić zimną wodą. 
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10. ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wszyscy pracownicy, wychowawcy/opiekunowie bez względu na zajmowane 

stanowisko ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie podstawowych zasad i 

przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 Pracownicy powinni znać: 

- zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie; 

- zasady postępowania w przypadku powstania pożaru; 

- rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i urządzeń przeciwpożarowych a także umieć 

obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy; 

- zasady działania technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

- przebieg dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych; 

- wytyczne przeprowadzania sprawnej ewakuacji osób i mienia. 

 Pracownicy mają także obowiązek: 

- udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej i podporządkowania się poleceniom 

kierującego akcją jeżeli nie zagraża to ich zdrowiu i życiu; 

- udziału w szkoleniach przeciwpożarowych; 

- niezwłocznego zgłaszania usterek mogących spowodować pożar; 

- przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, postanowień 

niniejszej instrukcji oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w budynku. 
 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane 

stanowisko, zobowiązani są do zapoznania się z „Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obiektu" i przestrzegania jej ustaleń. 

2. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji pracownicy potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. 

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do Instrukcji. 

4. Postanowienia Instrukcji obowiązują również pracowników firm wykonujących 

prace na terenie obiektu (obowiązek zapoznania ww. pracowników z 

postanowieniami Instrukcji uwzględniającymi charakter ich działalności należy do 

Kierownika). 

Niniejsza Instrukcja nie zwalnia od konieczności poznania i przestrzegania 

wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczegółowych, 

wewnętrznych i zarządzeniach. 
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12. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

I. Alarmowanie o niebezpieczeństwie  

1. Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie: 

a) Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub obiekcie. 

b) Telefonicznie lub w inny dostępny sposób zawiadomić Straż Pożarną podając: 

- gdzie się pali - adres, nazwę obiektu i kondygnację; 

- co się pali- dach, mieszkanie, piwnica, pomieszczenie biurowe; 

- czy jest zagrożone życie ludzkie; 

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

UWAGA: Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać, na ewentualne sprawdzenie 

wiarygodności zgłoszenia. 

c) Powiadomić Zarządzającego Obiektem o zaistniałym zdarzeniu. 

II. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru 

1. Równocześnie z zaalarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia 

pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielania pomocy osobom poszkodowanym 

lub zagrożonym. 

2. Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, oraz osób nieznających obiektu. 

3. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne wartościowe przedmioty 

przed pożarem i osobami postronnymi. 

4. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje Zarządzający 

Obiektem lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. 

5. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik 

akcji ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji 

państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i OBYWATELI. 

6. Osoby postronne korzystające z obiektu powinny zachować spokój i podporządkować 

się osobom kierującym ewakuacją. 

III. Wykaz telefonów alarmowych 

Państwowa Straż Pożarna           112  lub 998      

Pogotowie energetyczne Policja  112  lub 997      

Pogotowie ratunkowe                   112  lub 999 

       IV.  Postanowienia końcowe 

Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów 

przeciwpożarowych podlegają sankcjom przepisów wewnętrznych lub kodeksu karnego i 

kodeksu wykroczeń. 
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13. KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI 

Zgodnie z § 6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

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

innych obiektów budowlanych i terenów niniejszą instrukcję należy poddawać 

okresowej aktualizacji, co dwa lata. 

Lp. 
Imię i nazwisko,  

stanowisko służbowe 
Data aktualizacji Zakres aktualizacji Podpis 

1.  
Ireneusz Jankowski 

Technik Pożarnictwa 

 

 

Aktualizacja  

maj 2021 

Aktualizacja  
 

 

2.  
    

3.  
    

4.  
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1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 (Dz. U. z 2002r. Nr 147, 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów Dz. U. Nr 109 z 2010., poz. 719 
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U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
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5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe - zbiór polskich norm - Wydawnictwa Norma-
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Wytyczne sporządzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Polskie Normy: 

PN -92/N-1256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN -92/N-1256/02 Znaki bezpieczeństwa, ewakuacja. 

PN -91/B-2852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. 

PN -92/B-02868 Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach 

ochronny przeciwpożarowej. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

(Imię i nazwisko)  
 
 
............................ 
(stanowisko) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami zawartymi w 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w 

Stoku Lackim, które zobowiązuję się przestrzegać. 

 

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

/podpis pracownika/  

 

Stok Lacki, dnia ______________ 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE PRACOWNIKÓW 

Udział w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest podstawowym 

obowiązkiem każdego pracownika. W wyniku przeprowadzonego szkolenia pracownik 

winien znać: 

- przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, ze szczególnym 

uwzględnieniem własnego stanowiska pracy; 

- przepisy i instrukcje przeciwpożarowe dotyczące obiektu ten problem wyjaśniałem 

już wcześniej *  i zadania z nich wynikające; 

- ogólne zasady postępowania w razie powstania pożaru i sposoby jego ograniczania 

i zwalczania; 

- zasady, sposoby i środki alarmowania; 

- zasady działania podręcznego sprzętu gaśniczego, rozmieszczenie tego sprzętu i 

sposoby jego użycia w razie pożaru; 

- zasady ewakuacji mienia; 

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 

Szkolenie należy przeprowadzić wg następującego programu: 

 

Lp. Temat Ilość 

1 

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, wytyczne i zarządzenia resortowe, 
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 

1 

2 
Zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i 
rozprzestrzeniania się pożarów. 

0,5 

3 
Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania 
pożarom. 

0,5 

4 
Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania 
pożaru powstania pożaru. 

0,5 

5 Ewakuacja ludzi i mienia, sposoby i środki ewakuacji, 0,5 

6 
Podręczny sprzęt gaśniczy, praktyczna znajomość sposobu 
użycia i zastosowania. 

1 

RAZEM 4 

 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 52 

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadza specjalista ds. 

ochrony przeciwpożarowej lub specjalista bhp. Uczestnik szkolenia podpisuje 

oświadczenie (załącznik 3), które należy dołączyć do akt osobowych. Szkolenie 

pracowników należy powtarzać, jeżeli: 

- wprowadzone nowe urządzenia techniczne stwarzają szczególne zagrożenie 

pożarowe lub wybuchowe; 

- wprowadzono istotne zmiany w przepisach lub zabezpieczeniu przeciwpożarowym; 

- przeprowadzona kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej wykaże niski poziom 

znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa pożarowego u pracowników. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

 

............................ 
(Imię i nazwisko)  
 
 
............................ 
(stanowisko) 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi zasadami w 

zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania w przypadku 

pożaru w Obiekcie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

 

 

 

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

/podpis pracownika/ 

Stok Lacki, dnia ______________ 
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Metody ewakuacji osób 

Ewakuację indywidualną przewiduje się w stosunku do osób, które nie są zdolne do 

samodzielnego opuszczenia zagrożonego pożarem pomieszczenia, lub budynku 

poprzez:  

Wyprowadzenie przez jedną osobę : 

Wyprowadzenie poszkodowanego 

stosuje się do osób, które posiadają 

ograniczoną niesamodzielną zdolność 

poruszania się. Są to przeważnie osoby 

starsze, utykające, poruszające się przy 

pomocy laski, niewidome i inne. Pomoc 

polega w zasadzie na podtrzymywaniu 

poszkodowanego przez ratownika. 

Poszkodowany porusza się na własnych 

kończynach dolnych przenosząc częściowo 

swój ciężar ciała na ratownika. Metoda 

wyprowadzania poszkodowanego przez 

jednego ratownika polega na tzw. ujmowaniu 

ewakuowanego pod rękę. Ewakuowany, 

część swego ciężaru ciała przenosi na ciało 

ratownika przez zwisanie za pomocą jednej 

ręki. Ratownik jedną ręką trzyma za 

nadgarstek ręki ewakuowanego obejmującej 

za szyję ratownika, drugą zaś ręką 

podtrzymuje ciało ewakuowanego w okolicy 

pasa i pachy. 

Wyprowadzenie przez dwie osoby  
 
Metoda polega na tym, że poszkodowany 

obejmuje swoimi kończynami górnymi szyję 

ratowników. Ratownicy z kolei ręce 

ewakuowanego przytrzymują za nadgarstki. 

Ratownicy rękami (wewnętrznymi w stosunku 

do ewakuowanego) podtrzymują ciało 

poszkodowanego w okolicy pasa. 
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Poszkodowany może nawet cały ciężar 

swojego ciała przenieść na ciało ratownika, a 

nogami nieznacznie dotykać podłogi.  

Wyniesienie na noszach  

Wynoszenie poszkodowanych na noszach, 

dokonujemy przy pomocy dwóch osób. Po 

ułożeniu poszkodowanego na noszach, należy 

go przypiąć pasami lub innymi dostępnymi 

sposobami tak, aby pozycja poszkodowanego 

umieszczonego na noszach była możliwie jak 

najbardziej stabilna. Przypięcie 

poszkodowanego daje gwarancję 

bezpieczeństwa w ruchu po drogach 

ewakuacyjnych poziomych, a w szczególności 

pionowych.  

Przenoszenie przez dwie osoby chwytem 

„kończynowym”  

W przypadku, gdy osoba jest w 

stosunkowo dobrym stanie - ewakuujemy ją 

chwytem kończynowym. Przenoszenie polega 

na tym, że jedna osoba chwyta 

poszkodowanego pod pachy głowę opierając 

o przednią część tułowia, natomiast druga 

osoba chwyta za kończyny dolne w okolicach 

kolan. Kończyny poszkodowanego są 

rozwarte i znajdują się na wysokości bioder 

drugiego ratownika. Ratownicy niosą 

poszkodowanego nogami do przodu. 

Przenoszenie przez dwie osoby metodą 

„stołeczka”  

Metodę tę stosuje się w przypadku, kiedy 

poszkodowany nie może samodzielnie 

poruszać się na nogach, ale ma zdrowe 

kończyny. Przenoszenie polega na tym, że 

dwóch ratowników stosuje splecenie rąk, 

 

 

 

 



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 56 

tworząc stołeczek, na którym siada pacjent i 

obejmuje rękami za szyję ratowników. 

Ratownicy są lekko zwróceni do siebie i 

wnoszą poszkodowanego stawiając ukośnie 

stopy nóg w kierunku ruchu.  

Wynoszenie przez dwie osoby chwytem 

„huśtawkowym”  

Metodę tę stosuje się w przypadku, gdy 

poszkodowany nie może poruszać się o 

własnych siłach na nogach i ma ograniczone 

możliwości ruchowe kończyn górnych. 

Przenoszenie polega na tym, że ratownicy 

stojąc frontem w kierunku ruchu chwytają się 

za ręce, na które siada poszkodowany. 

Ratownicy drugą parą rąk (wewnętrzną) 

wykonują wzajemny chwyt na wysokości łokci, 

o które opiera się plecami poszkodowany.  

Wynoszenie przez jedną osobę chwytem 

„strażackim”  

Metodę tę stosujemy kiedy 

poszkodowany ma chore obie kończyny 

dolne, posiada ogóle osłabienie organizmu. 

Chwyt polega na odpowiednim ułożeniu 

poprzecznym ciała poszkodowanego na barku 

ratownika. Ratujący jedną rękę przekłada 

pomiędzy nogami poszkodowanego 

obejmując jedną jego nogę, chwytając za rękę 

w okolicach nadgarstka i przyciągając rękę do 

nogi. Ratujący drugą rękę ma wolną, może ją 

użyć w czasie przenoszenia np. do 

poprawiania położenia ciała poszkodowanego, 

a w ruchu po schodach do przytrzymywania 

się poręczy. 
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Wynoszenie przez jedną osobę metodą „na 

barana”  

Przenoszenie to polega na odpowiednim 

ułożeniu ciała na plecach ratownika. 

Poszkodowany górnymi kończynami obejmuje 

szyję ratownika, a głowę nieco do przodu 

opierając ją o hełm wynoszącego. Ratownik 

podchwytem pod kolana poszkodowanego 

układa pacjenta w takim położeniu, że środek 

ciężkości ciała poszkodowanego leży na 

wysokości krzyża ratownika. Pozycja ciała 

poszkodowanego w czasie ruchu jest lekko 

pochylona do przodu.  

Wynoszenie przez jedną osobę chwytem 

„tłumokowym”  

Metodę tę stosujemy w przypadkach, 

gdy poszkodowany nie może poruszać się o 

własnych siłach na nogach, natomiast posiada 

zdrowe kończyny. Ewakuacja 

poszkodowanego polega na ułożeniu jego 

ciała na plecach ratownika w ten sposób, by 

jego nogi zwisały nie dotykając ziemi w 

granicach 30 cm, ręce obejmując od tyłu oba 

ramiona ratownika i zwisają swobodnie wzdłuż 

klatki piersiowej. Ratownik jedną ręką 

przytrzymuje zwisające ręce 
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Symbole graficzne stosowane na planach ochronny przeciwpożarowej. 
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