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I. Postanowienia ogólne 

 
         Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych i najgroźniejszych klęsk żywiołowych, 

niszczą, bowiem bezpośrednio mienie, a często również zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, 

powodują także duże straty materialne. 

 

Zakres opracowania stanowi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku 

„Domu Tkacza”  znajdującego się w Zgierzu przy ul. Narutowicza 6, który jest własnością 

Gminy Miasta Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Pl. Jana Pawła II nr 16. Przedmiotowy budynek 

wpisany jest do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

1. Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/. Postanowienie Łódzkiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

 

2. Postanowienia niniejszej instrukcji: 

a. formułują szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Tkacza. 

b. ustalają zasady postępowania na wypadek pożaru. 

 

Nadzór nad ochroną przeciwpożarową w budynku sprawuje Właściciel oraz każdy  

z Najemców. 

 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

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

zagrożeniem poprzez: 

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

- prowadzenia działań ratowniczych. 
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Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących 

odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, 

zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują  

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające: 

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu 

użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków 

technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. 

2. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby 

poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. 

3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 

prace są przewidywane. 

5. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby jej sprawdzenia. 

6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu w tym zatrudnionych pracowników,  

z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji. 

7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami. 

8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego  

z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: 

 powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku, 

 odległość od obiektów sąsiadujących, 

 parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

 występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej bądź lub  

w strefach pożarowych, 

 kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji  

i w poszczególnych pomieszczeniach, 

 lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako 

strefy zagrożenia wybuchem, 

 podział obiektu na strefy pożarowe, 

 warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków dróg i wyjść ewakuacyjnych, 

 miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych 

instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc 

usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 
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 wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, 

 hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych, 

 dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na 

teren ogrodzony, 

 wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję 

 

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego 

ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych  

i technologicznych, 

- wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki 

gaśnicze, 

- zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń, o którym mowa powyżej, 

zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich 

funkcjonowanie, 

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie 

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 

- przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

- zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia. 
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Przez pojęcia użyte w niniejszej Instrukcji należy rozumieć: 

 

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

innego miejscowego zagrożenia - zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej 

nieruchomościom, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami, jak również tworzenie 

warunków zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstaniu lub 

minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

2. Działania ratownicze - każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia, 

a także likwidacji źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia. 

3. Inne miejscowe zagrożenie - inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające  

z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne  

i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.  

4. Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 

uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków 

zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed 

pożarem. 

5. Ciecz palna - ciecz o temperaturze zapłonu do 100°C. 

6. 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, ciała 

stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała 

stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21°C, ciała stałe jednorodne  

o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C oraz mające skłonności do samozapalenia. 

7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich 

obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, w których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

8. Strefa pożarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar 

nie mógł się przenieść na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. 

9. Warunki ewakuacji - zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych 

zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. 

10. Materiały łatwo zapalne - materiały, których znormalizowane próbki w określonych 

warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego, zapalają się 

płomieniem i po usunięciu tego źródła palą się samorzutnie nadal. 
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11. Materiały trudno zapalne - materiały, których znormalizowane próbki w określonych 

warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego zapalają się 

płomieniem jedynie w zasięgu działania źródła ciepła i po usunięciu tego źródła albo po 

miejscowym wypaleniu - gasną. 

12. Materiały niepalne - materiały, których znormalizowane próbki w określonych 

warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego, nie zapalają 

się, nie powodują wydzielania takiej ilości ciepła, które warunkuje podniesienie temperatury 

do określonej wartości. 

13. Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna wyrażona w megadżulach, która może 

powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie 

pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego 

obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych. 

14. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace związane z użyciem otwartego 

ognia, które w sposób szczególny zagrażają powstaniem pożaru bądź wybuchu  

w przedmiotowym obiekcie. 

15. Strefa zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to przestrzeń, w której może 

występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi o 

stężeniu zawartym pomiędzy górną a dolną granicą wybuchowości. 

16. Zagrożenie wybuchem – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, 

pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które 

pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenia 

temperatury samozapalenia) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze 

wzrostem ciśnienia. 

17. Teren przyległy – pas terenu wokół obiektu o szerokości równej minimalnej 

dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony 

przeciwpożarowej, określonej w przepisach techniczno – budowlanych. 
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II. Wykaz podstawowych przepisów prawnych obowiązujących w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 

 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 

poz. 1229 z póź. zm./. 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. Nr 88 z 1991 r. 

poz. 400 z póź. zm./. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 

korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym /Dz. U. Nr 54, poz. 259/. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/. 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. z 2009 r. 

Nr 124, poz. 1030/. 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

póź. zm/.  

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

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

z 2002 r., poz. 690 z póź. zm./. 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 
/Dz. U. Nr 153 z 2003 r.  

poz. 1504 / (tekst jednolity). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności  

/Dz. U. Nr 55 z 1998 r., poz. 362/. 

10. PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

11. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

12. PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

13. PN-93/N-01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

14. PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.  

15. PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

16. PN-86/E-05003/01 do /04 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
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III. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu 

użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania  

i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. 

 

Podstawą do ustalenia zakresu wymagań dla przeciwpożarowego zabezpieczenia 

obiektu jest określenie poziomu występującego zagrożenia pożarowego. 

Zagrożeniem pożarowym określamy wszystkie elementy mające wpływ na 

niebezpieczeństwo powstania pożaru, jego rozprzestrzeniania się, natężenia i czas trwania 

oraz zagrożenia życia ludzkiego. 

Niniejsze opracowanie powinno ułatwić bezpieczną pracę i ograniczyć do minimum 

możliwości powstania jakiegokolwiek zapłonu lub pożaru. Przestrzeganie wymogów 

bezpieczeństwa ogólnego i pożarowego oraz higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem 

wszystkich osób zatrudnionych i przebywających w budynku Domu Tkacza. 

1. Kwalifikacja obiektu 

B u dyn ek  z e  w zg lędu  na :  

 wysokość  – zalicza się do budynków niskich (N – do 12 wysokości włącznie). 

Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 

budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu łącznie  

z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględnienia 

wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń 

technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji 

przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

 kategorię zagrożenia ludzi – zaliczono do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, 

 klasę odporności pożarowej powinien spełniać wymagania klasy „D” odporności 

pożarowej (wymagania dla klasy „D” zostały zawarte w tabeli umieszczonej poniżej). 

2. Usytuowanie i warunki budowlane obiektu 

Opisywany budynek jest obiektem powstałym w pierwszej połowie XIX w, który został 

poddany nowej adaptacji. W chwili obecnej w budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, 

Centrum Konserwacji Drewna.  
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Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje (parter i poddasze użytkowe), 

wzniesiony na planie prostokąta, trzypasmowy z nieosiowym pasem sieni przelotowej, 

posiada dwa nierówne trakty wydzielone ścianami murowanymi, kominowymi.  

Wykonany jest w konstrukcji szkieletowej drewnianej sumikowo – łątkowej oszalowany 

deskami drewnianymi na elewacjach bocznych i od strony ogrodu. Dach drewniany, 

dwuspadowy z naczółkami, oparty na konstrukcji więźby dachowej krokwiowo – płatwiowej. 

Przegrody wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo – 

wapiennej. Ściany działowe wykonane w konstrukcji lekkiej g-k. Schody łączące 

kondygnacje konstrukcji drewnianej.  

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 

Powierzchnia użytkowa         200,1 m² 

 Powierzchnia zabudowy         253,7 m² 

Kubatura        1139,6 m³ 

 Wysokość        ok. 7,53 m 

3.  Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Strefy pożarowe i oddzielenia p.poż. 

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku niskiego, zakwalifikowanego do 

kategorii ZL III zagrożenia ludzi wynosi 8000 m². Przedmiotowy budynek znajduje się  

w jednej strefie pożarowej. 

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej nie została przekroczona.  

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny  

w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone  

w poniższej tabeli: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

 

 

 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

 

 

strop
1)

 

 

ściana 

zewnętrzna
1
 

),2)
 

ściana 

wewnętrzna
1)

 

 

przekrycie 

dachu
3)

 

 

"D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 

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

odporności ogniowej elementów budynku, 

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

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

(-) -   nie stawia się wymagań. 
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Dojazdy i drogi pożarowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

/Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030/ droga pożarowa do przedmiotowego obiektu nie jest 

wymagana. Dojazd do obiektu zapewnia ulica Narutowicza. 

Zaopatrzenie wodne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

/Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030/ wymagana ilość wody służąca do zewnętrznego 

gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s i jest zapewniona z miejskiej sieci wodociągowej.  

4. Zagrożenie wybuchem 

W budynku nie przewidziano pomieszczeń oraz przestrzeni zagrożonych wybuchem. 

Budynek ogrzewany jest elektrycznie, wspomagany ogrzewaniem kominkowym.  
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IV. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby 

poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. 

 

1. Zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego 

 

 Sprzętem służącym do zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach 

jest  podręczny sprzęt gaśniczy. 

Podręczny sprzęt gaśniczy jest to przenośny sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie, 

służący do zwalczania pożaru w zarodku, do którego zalicza się między innymi gaśnice, 

agregaty gaśnicze, koce gaśnicze. 

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, 

określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić  

w obiekcie: 

1) A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie 

zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 

2) B – cieczy i materiałów stałych topiących się; 

3) C – gazów; 

4) D – metali; 

5) F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 

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

powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 

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

urządzeniem gaśniczym: 

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 

b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m², 

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 

2)  na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt.1, z  wyjątkiem 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 

 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 

b) na klatkach schodowych, 

c) na korytarzach, 

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
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 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

2. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

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

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

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

 

Zabrania się używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z dzia-

łaniami ratowniczymi lub szkoleniem pożarniczym. 

 

Gaśnice proszkowe 

Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza 

proszków, opierająca się na działaniu inhibitującym (przerywającym) 

proces palenia, będącym reakcją chemiczną. Proszki grupy ABC 

przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy i gazów 

palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice proszkowe 

stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia 

materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych 

środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.  

Ograniczenie stosowania proszków ma miejsce przede wszystkim w aparaturze  

i urządzeniach precyzyjnych, ponieważ proszek może spowodować zatarcie elementów 

ruchomych. Ze względu na wysokie ciśnienie robocze gaśnic i agregatów 

proszkowych, mają one zdolność do zasięgu rzutu strumienia proszku na 

odległość od 5 do 8 m dla gaśnic i 12 m dla agregatu proszkowego. Mogą 

być eksploatowane w temperaturach od –30°C do +60°C.  

 

Gaśnice śniegowe 

Gaśnice i agregaty śniegowe przeznaczone są do gaszenia pożarów cieczy 

palnych, gazów (np. metan, propan, acetylen) czyli pożarów grup B i C 

oraz pożarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Są też 

wskazane do gaszenia pożarów sprzętu informatycznego i nośników danych. Działanie 

gaśnicze polega na silnym oziębieniu palących się materiałów oraz zmniejszeniu stopnia 
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nasycenia mieszaniny palnej tlenem. Z uwagi na bardzo niską temperaturę wydzielającego się 

z gaśnicy dwutlenku węgla (około - 70 °C) nie należy używać ich do gaszenia płonącej 

odzieży na ludziach i rozgrzanych urządzeń metalowych. 

Sposób użycia gaśnic - zdjąć z wieszaka, wyciągnąć zawleczkę, nacisnąć dźwignię zaworu 

do oporu, skierować strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. 

Podstawowe zasady podczas gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym: 

 gaśnice przenosić pionowo, 

 gaśnice uruchamiać dopiero przy źródle pożaru, 

 rozpocząć gaszenie od skierowania strumienia gaśniczego na źródło pożaru, 

 w miarę możliwości należy ustawić się plecami do kierunku wiatru, 

 strumień środka gaśniczego kierować od dołu do góry (powierzchnie pionowe) i od 

przodu do tyłu (powierzchnie poziome), 

 zachować minimalny odstęp 1 m dyszy gaśnicy śniegowej lub proszkowej od urządzeń 

elektrycznych pod napięciem, 

 płonące spadające z góry na dół krople lub cieknącą ciecz palną gasić kierując strumień 

gaśniczy od góry do dołu, 

 w przypadku konieczności gaszenia pożaru większą liczbą gaśnic, należy zastosować je 

jednocześnie, 

 gaśnice po ich użyciu skierować do warsztatu. 

Znajdujące się na wyposażeniu budynku gaśnice posiadają atesty dopuszczające do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej i spełniają wymogi obowiązujących Polskich 

Norm. Odpowiedzialność za utrzymanie podręcznego sprzętu gaśniczego w należytym 

stanie technicznym (aktualna metryczka legalizacyjna, nie zerwana plomba i czytelna 

etykieta z instrukcją obsługi) ponosi właściciel i pracownicy poszczególnych pomieszczeń, 

zgodnie z zakresem obowiązków. 

 Podręczny sprzęt gaśniczy dobiera się w zależności od występującego w obiekcie 

(pomieszczeniu) rodzaju materiału palnego, jego stanu skupienia i sposobu spalania. 

Wszystkie gaśnice posiadają w instrukcjach obsługi oznakowania grup pożarów do gaszenia, 

których są przeznaczone. Zgodnie z PN-EN2: 1998/A1 –  Podział pożarów oraz EN2: 

1992/A1: 2004 – Zmiana do normy europejskiej. 
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Poniższa tabela przedstawia zakres stosowania gaśnic w zależności od palącego się materiału: 

Grupy 

pożarów 

Zakres stosowania środków gaśniczych 

Rodzaj palącego się materiału i sposób 

jego spalania 
Typy gaśnic przenośnych 

 

Pożary ciał stałych pochodzenia 

organicznego przy spalaniu których obok 

innych zjawisk powstaje zjawisko 

żarzenia np.: drewno, papier, węgiel, 

słoma, tworzywa sztuczne tekstylia itp., 

Gaśnice proszkowe z proszkiem 

gaszącym ABC, Gaśnice płynowe z 

dodatkowym roztworem środka, 

Gaśnice pianowe 

 

Pożary cieczy palnych i substancji 

stałych topiących się wskutek ciepła 

wytwarzającego się podczas pożaru np.: 

benzyna, tłuszcze, farby, oleje, smoła, 

rozpuszczalniki itp. 

Gaśnice śniegowe 

Gaśnice proszkowe ze środkiem 

gaszącym ABC lub BC 

Gaśnice pianowe,  

Gaśnice płynowe z dodatkowym 

wodnym roztworem środka, 

 

Pożary gazów np.: acetylen,  metan, 

propan - butan, wodór, gaz ziemny itp., 

 

Gaśnice proszkowe z proszkiem 

gaszącym ABC lub BC,  

Gaśnice śniegowe 

 

Pożary metali np.: aluminium, sód, potas, 

lit, magnez i ich związki 

Gaśnice proszkowe z proszkiem 

gaszącym metale 

 

Pożary tłuszczów i olejów  

w urządzeniach kulinarnych 

Gaśnica pianowa ze środkiem 

gaśniczym gasząca pożary grupy AF 

Uwaga: Wg starych przepisów do gaszenia pożarów materiałów wymienionych w tabeli, w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem, 

mogą być stosowane gaśnice oznaczone indeksem E. Dodatkowo w przypadku ograniczeń podawano wartość napięcia, poniżej której wolno 
było używać gaśnicy (np. oznaczenie BCE oznaczało możliwość stosowania gaśnicy bez ograniczenia ze względu na napięcie, natomiast 

BCE500 oznaczało możliwość gaszenia pożarów wymienionych grup w obrębie urządzeń pod napięciem do 500 V). Obecnie informację o 

możliwości i warunkach bezpieczeństwa podczas gaszenia urządzeń pod napięcie podaje się na gaśnicy w formie tekstu. 

Miejsca lokalizacji gaśnic oraz inne znaki bezpieczeństwa powinny być oznakowane tablicami 

zgodnie z PN-92/N-01256/01. Najważniejsze z nich mają następujący wygląd:  

                                                                                       
                             gaśnica                            telefon   alarmowy                       zestaw sprzętu  

                                                                                                                               pożarniczego 

                                                               

                      zakaz                             zakaz używania            niebezpieczeństwo  

              palenia tytoniu                    otwartego ognia                    wybuchu 
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Koce gaśnicze  

 

Koce gaśnicze stosuje się do gaszenia palących się małych 

przedmiotów lub urządzeń, palących się niewielkich ilości cieczy  

w naczyniach lub do gaszenia palącej się odzieży na człowieku. 

Obecnie stosowanymi kocami są płachty o powierzchni około 2 m² 

wykonane z niepalnej tkaniny z włókien szklanych. Ich działanie 

polega na odcięciu (ograniczeniu) dopływu tlenu do palącego się materiału. Koce gaśnicze 

przechowuje się w specjalnych, zawieszonych na ścianach, futerałach.  

Sposób użycia koca gaśniczego: 

 wyjąć koc z futerału, 

 podbiec z nim do źródła ognia, 

 rozwinąć koc przez strzepnięcie, 

 narzucić na palący się przedmiot i dokładnie odizolować miejsce pożaru od dostępu 

powietrza, 

 w przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i przykryć ją szczelnie kocem, 

 koce gaśnicze można wykorzystywać do przenoszenia ewakuowanego mienia. 

Uwaga: w czasie gaszenia uważać, aby wydobywające się spod koca płomienie nie 

spowodowały poparzeń. 

Schemat rozmieszczenia gaśnic znajduje się na schemacie obiektu w dalszej części 

opracowania. 

 

2. Urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczające  

Urządzeniami przeciwpożarowymi w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 9 rozporządzenia Ministra 

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

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów są urządzenia (stałe 

lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania 

pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 

i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno 

– alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów 

uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory 

hydrantowe, hydranty zewnętrzne pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
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przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające 

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

przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych. 

2.1 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Dla ochrony przeciwpożarowej obiektu zastosowano pewne 

rozwiązania techniczne poprawiające warunki bezpieczeństwa pracy 

przebywającym tu ludziom, a z drugiej strony mogące przyczynić się do 

usprawnienia ewakuacji ludzi oraz działań gaśniczych podczas powstałego 

pożaru. Takim urządzeniem zabezpieczającym jest przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu. Obowiązek jego stosowania wynika z § 183.1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), który mówi o konieczności stosowania 

przeciwpożarowych wyłączników prądu, odcinających dopływ prądu do wszystkich 

obwodów,  w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000m³. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy głównym wejściu do obiektu  

i został zaznaczony na planie obiektu w dalszej części opracowania. 

2.2 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Budynek został wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne załączające się samoczynnie 

po zaniku oświetlenie podstawowego. Oświetlenie oparte jest na własnych modułach 

awaryjnych i powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 

2.3 Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego 

Zgodnie z postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi budynek „Domu Tkacza” został wyposażony w instalację 

sygnalizacji alarmu pożarowego (ochrona pełna). Przedmiotową instalację należy włączyć  

w system monitoringu pożarowego. Sposób podłączenia przedmiotowej instalacji należy 

uzgodnić z Komendantem Powiatowym PSP w Zgierzu. 
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3. Sposoby poddawania przeglądom gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych 

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/ urządzenia przeciwpożarowe oraz 

gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami” powinny być poddawane 

przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi  

w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji 

techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny 

być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz  

w roku. 

3.1 Gaśnice 

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, Polskich Normach  

i instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic powinny być 

przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta lecz 

nie rzadziej niż  raz w roku. Przeglądy stanu technicznego i konserwacji powinna dokonywać 

osoba posiadająca zgodę producenta (autoryzację). 

Zbiorniki gaśnic o pojemności hydraulicznej powyżej 6 dm³ (dotyczy gaśnic 6kg  

i większych) mają ustalona formę dozoru pełnego i podlegają badaniom okresowym UDT. 

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (procedura nr T.C.7/1) zbiorniki tych 

gaśnic powinny być poddawane próbom ciśnieniowym raz na 5 lat. Badania przeprowadzają 

uprawnione przez UDT zakłady naprawcze.   

Nowo kupowane gaśnice muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania  

w ochronie przeciwpożarowej i spełniać wymogi obowiązujących Polskich Norm. 

     Okresowa kontrola podręcznego sprzętu gaśniczego winna obejmować oględziny: 

 stanu ogólnego, czystości i dostępności gaśnicy, 

 czytelności, kompletności i prawidłowości napisów zewnętrznych, 

 stanu armatury, plomby, wężyków i zabezpieczeń, 

 sprawdzenie terminowości badań zgodnie z przepisami UDT, 

 jakości powłoki lakierniczej (np. ślady korozji), 

 stanu technicznego elementów z tworzyw sztucznych, szczelności zaworu i 
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uszczelek, 

 sprawdzenie masy ładunku gaśniczego, 

 stanu połączeń gwintowych, 

 sprawdzenie drożności przewodów przez które podawany jest środek gaśniczy, 

 stanu technicznego uchwytów i mocowań. 

Ważnym elementem w utrzymaniu pełnej sprawności technicznej gaśnic jest stosowanie 

oryginalnych części i podzespołów naprawczych. Dowodem przeprowadzonej konserwacji 

(naprawy) jest umieszczanie na gaśnicy samoprzylepnej naklejki, na której winny być podane 

następujące informacje: 

 nazwa firmy uprawnionej do wykonywania serwisu, 

 identyfikacja konserwatora, 

 data ostatniego przeglądu, 

 data następnej kontroli. 

3.2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy sprawdzić w zakresie skuteczności i stanu 

technicznego, co najmniej raz w roku. 

3.3 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy poddawać okresowej kontroli, co najmniej 

raz w roku zgodnie z normą PN-EN-1838, m.in.: należy sprawdzić natężenie, czas załączenia, 

czas działania oświetlenia ewakuacyjnego. Z niniejszych pomiarów należy sporządzić 

stosowny protokół. 

3.4 Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego 

Instalacja SAP powinna być poddawana okresowym przeglądom pod względem 

zdolności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwacji przez wyspecjalizowaną 

firmę serwisową. Przeglądów należy dokonywać zgodnie z normą z jaką system został 

zaprojektowany. 

Czynności konserwacyjne i naprawy muszą być rejestrowane w książce eksploatacyjnej. 

Raz do roku należy przeprowadzić pomiary dozymetryczne czujek izotopowych uprawnionej 

firmie. 
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4. Przeglądy i badania instalacji użytkowych 

Właściciel lub zarządzający obiektem budowlanym jest obowiązany prowadzić dla 

każdego budynku i obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego stanowiącą dokument 

przeznaczony do zapisów przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów  

i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Książka powinna być 

systematycznie prowadzona przez okres użytkowania obiektu. 

Instalacje użytkowe powinny być dobrane stosownie do funkcji budynku  

i występujących w nim zagrożeń. Powinny być one użytkowane i utrzymywane w stanie 

zgodnym z warunkami technicznymi, w szczególności być poddawane okresowym 

przeglądom i konserwacjom przez osoby uprawnione. Z przeprowadzanych przeglądów  

i badań sporządza się protokoły, które należy dołączać, w formie załączników, do  książki 

obiektu budowlanego. Eksploatacja instalacji i urządzeń, których stan techniczny może 

przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia, jest 

zabroniona. 

Badania stanu technicznego obiektów i ich instalacji użytkowych zakończone 

sporządzeniem protokołu winny być przeprowadzane na zlecenie właściciela lub zarządcy 

cyklicznie, wg wymagań art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.  

z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 

zarządcę:                                                                                   

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego: 

 elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

 instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

 instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych); 

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń 

i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji  

i aparatów. 
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Instalacje elektryczne 

Zgodnie z § 180 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów 

odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do 

tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać między innymi: 

 ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,  

 przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi,  

 powstaniem pożaru, wybuchem i innymi  szkodami. 

Instalacje i urządzenia elektryczne przeznaczone do eksploatacji w poszczególnych 

pomieszczeniach muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi  

w Przepisach Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych. Istotnym elementem jest dobór 

właściwych urządzeń i instalacji do rodzaju prowadzonych prac, występujących zagrożeń 

pożarowych lub wybuchowych, wilgotności itp. 

Instalacja odgromowa – budynek nie jest wyposażony w przedmiotową instalację 

Przewody kominowe (wentylacyjne i spalinowy)  

Kontrola stanu technicznej sprawności  powinna  odbywać  się  raz   na  rok. 

Zanieczyszczenia z przewodów  wentylacyjnych należy usuwać, co najmniej raz w roku. 

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby 

posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane 

odpowiedniej specjalności.  

Osoba uprawniona dokonująca przeglądu instalacji powinna sporządzić protokół  

z przeprowadzonych czynności, a właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona 

przez właściciela lub zarządcę – dokonać wpisu do książki obiektu budowlanego w sposób 

jednoznaczny i zwięzły oraz dołączyć do książki protokoły jako załączniki. 
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Zestawienie zbiorcze terminów przeglądów instalacji użytkowych zastosowanych  

w obiekcie: 

Rodzaj 

instalacji  

Zakres czynności, 

przeglądu itp. 
Termin Podstawa prawna 

Instalacje 

elektryczne  

oporność izolacji 

ochrona 

przeciwporażeniowa, 

sprawność połączeń, 

sprawność osprzętu 

1 raz na 5 lat 

1 raz w roku w 

pomieszczeniach 

zagrożonych 

wybuchem 

Art. 62 ust. 2 Prawo budowlane 

(J.t.: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Instalacje 

odgromowe 

oporność uziemienia 1 raz na 5 lat 

 

Art. 62 ust. 2 Prawo budowlane 

(J.t.: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016 z późn. Zm.). 

Przewody 

kominowe 

wentylacyjne 

sprawdzenie stanu 

technicznego 

i drożności 

 1 raz w roku  § 34 ust.2 rozp. MSWiA w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 

109, poz. 719) 

Przewody 

kominowe 

spalinowe 

usuwanie 

zanieczyszczeń 

 

2 razy w roku 

 

§ 34 ust.1 pkt. 3 rozp. MSWiA w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 

109, poz. 719). 
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V. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 

 

Z chwilą otrzymania informacji o pożarze, wybuchu lub awarii i podjęciu decyzji  

o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy i najemcy zobowiązani są do udziału w akcji 

ratowniczej (gaszeniu pożaru i ewakuacji).  

          Ewakuację przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne 

w obiektach budowlanych.  

          Warunki i sposoby ewakuacji będą zależne od miejsca powstania pożaru, przy czym 

ewakuacja powinna objąć osoby z miejsc najbardziej zagrożonych pożarem i jego produktami 

spalania (dym, produkty rozkładu termicznego itp.).  

          Ponadto należy podejmować stanowcze działania zmierzające do opanowania paniki  

i utrzymania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku.  

          Miejsca przeprowadzania zbiórek po ewakuacji, to zazwyczaj rejon w pobliżu 

głównego wejścia do poszczególnych obiektów budowlanych – miejsce ewakuacji – teren 

otwarty przed budynkami.  

          Pracowników, najemców, klientów i gości należy alarmować o zagrożeniach  

i ewakuacji za pomocą dostępnych środków alarmowych oraz sygnałów stosowanych na 

terenie zakładu.  

Ewakuacja osób z budynków powinna nastąpić tylko w przypadku, gdy:  

 pożar nie został ugaszony w zarodku,  

 istnieje obawa dotarcia wiadomości o powstałym pożarze np. do pracowników  

i gości najdalej oddalonych w obiekcie i powstania zjawiska paniki,  

 zachodzi możliwość przedostania się dymu i produktów spalania do innych 

pomieszczeń,  

 pożar wybuchł w pobliżu przejść wiodących na zewnątrz budynku, co może 

utrudnić ewakuację,  

 pożar objął już w chwili jego zauważenia znaczną część budynku,  

 pożar lub awaria spowodowała obniżenie wytrzymałości konstrukcyjnej 

budynku.  

 

          Zakres zadań do wykonania będzie zależny od sytuacji pożarowej i występującego 

zagrożenia zdrowia i życia ludzi.  
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          Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący akcją lub osoba uprawniona do 

podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji.  

          Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny,  

a jednocześnie nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do paniki. Przede wszystkim 

należy wykorzystywać wewnętrzną sieć telefoniczną. Do czasu przybycia jednostki 

państwowej straży pożarnej akcją ewakuacyjno - gaśniczą kieruje Właściciel, a podczas jego 

nieobecności inna osoba upoważniona do wydawania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji np. 

jeden z Pracowników, Najemców, zaś po przybyciu jednostek ratowniczych zewnętrznych, 

podporządkowuje się dowódcy informując go o zaistniałej sytuacji i wydanych dotychczas 

poleceniach.  

          Wszystkie osoby znajdujące się w budynku objętym ewakuacją, powinny 

podporządkować się zarządzeniom dowódcy akcji.  

          Ewakuacja nie powinna odbywać się w sposób doprowadzający do wybuchu paniki  

i zaniechania porządku.  

          Do osoby zarządzającej ewakuacją należy obowiązek dopilnowania i sprawdzenia czy 

wszystkie osoby zostały ewakuowane z zagrożonych pomieszczeń.  

          Osobami wywołującymi panikę należy się szczególnie zaopiekować i ewakuować je  

w pierwszej kolejności. Dopuszcza się użycie siły fizycznej. 

          Po przeprowadzeniu ewakuacji należy pozamykać drzwi wszystkich pomieszczeń, 

zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się dymów do innych pomieszczeń.  

          Jeżeli sytuacja na to pozwala może być dodatkowo zarządzona ewakuacja mienia.  

          W przypadku ewakuacji cennego mienia należy wezwać jednostki Policji w celu 

zabezpieczenia zakładu przed kradzieżami surowców i wyrobów gotowych. 

Wewnętrzny system łączności i alarmowania na wypadek zagrożenia pożarem lub 

wybuchem. 

Do środków łączności alarmowej należą:  

 środki porozumiewania wewnętrznego (aparaty telefoniczne),  

 środki alarmowe łączności zewnętrznej (telefonia ogólna lub łączność radiowa),  

 środki alarmowe wewnętrzne (gongi, syreny, buczki, tuby głosowe, dzwonki 

elektryczne i ręczne). 

W wypadku zauważenia pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze osoby 

wyznaczone do udziału w akcji ewakuacyjnej wykonują następujące czynności: 

- ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi rozprzestrzeniania się ognia,  

-  przeciwdziałają  powstaniu  paniki,   podejmują   próbę   ugaszenia   pożaru   w   zarodku. 
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Jeżeli próba ta się nie powiedzie, to:  

- alarmują jednostkę straży pożarnej oraz wystawiają posterunek przed budynkiem celem 

doprowadzenia    jednostki    do    pożaru    i    udzielenia  niezbędnych informacji   

o budynku i prowadzonej akcji,  

- organizują ewakuację osób bezpośrednio zagrożonych, 

- ogłaszają alarm o konieczności ewakuacji z obiektu, 

- podejmują w miarę możliwości, akcję zabezpieczenia i ewakuacji mienia, 

- przybyłą straż pożarną kierujący akcją informuje o sytuacji, 

- we   współpracy   z   dowódcą   jednostki   straży   pożarnej   prowadzą   dalszą  ewakuację  

ludzi oraz zabezpieczenie i ewakuację zagrożonego mienia, 

- wszystkie   osoby   przebywające   na  terenie   obiektu   zobowiązane    są    w  czasie  

występowania  zagrożenia  do  wykonywania  poleceń  osób kierujących  akcją 

ewakuacyjno-gaśniczą, 

- w  pierwszej    kolejności    przy    ewakuacji    mienia    należy    zabezpieczać 

najcenniejsze  i  najbardziej zagrożone mienie. Ewakuację mienia należy podjąć po 

zakończeniu ewakuacji osób. 

W myśl obowiązujących przepisów właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków 

oraz placów składowych lub wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych są 

zobowiązani do umieszczenia w miejscach widocznych instrukcję postępowania na wypadek 

pożaru z wykazem telefonów alarmowych. (załącznik Nr 1).  

 

Przy telefonicznym alarmowaniu należy dokładnie podać: 

- adres, nazwę obiektu, piętro - gdzie znajduje się miejsce pożaru, 

- co się pali - np.: pali się dach trzykondygnacyjnego budynku itp., 

- czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, 

- numer telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko. Po nadaniu meldunku nie należy 

odkładać słuchawki dopóty, dopóki dyżurny PSP nie poleci rozłączyć się, względnie nie 

potwierdzi przyjęcia meldunku o pożarze. 

Meldunek alarmowy powinien być krótki, zwięzły i w jednoznaczny sposób podawać 

informacje o miejscu zdarzenia. 

 

Odpowiedzialność karna 

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za nieznajomość 

obowiązujących w obiektach i na przyległych do nich terenach przepisów 
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przeciwpożarowych i postanowień niniejszej instrukcji. Zapis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1229  

z późniejszymi zmianami) ustanawia odpowiedzialność właścicieli, zarządzających  

i użytkowników obiektów, pomieszczeń i terenów za naruszenie przepisów 

przeciwpożarowych. Za wykroczenia i przestępstwa pracowników, przeciwko 

bezpieczeństwu pożarowemu zastosowanie ma Kodeks Wykroczeń, Kodeks Karny oraz 

Kodeks Pracy: 

1.  Kodeks Karny – art. 163 § 1:  „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu 

wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru (…) podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10” , 

2.  Kodeks Wykroczeń – art. 82 § 1: „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza 

przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów (…) podlega karze 

aresztu, grzywny albo karze nagany”,   

3.  Kodeks Pracy – art. 108 § 1: „Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów (…) 

przeciwpożarowych pracodawca może stosować wobec pracownika karę upomnienia, karę 

nagany lub karę pieniężną”. 

W celu zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz skutecznego 

likwidowania zaistniałych zagrożeń każdy pracownik i użytkownik obiektów, ma obowiązek 

ukończyć szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niezależnie od powyższych 

postanowień, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, za przewinienia 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej może być stosowane postępowanie mandatowe. 

Użytkownik obiektów może stosować sankcje dyscyplinarne wynikające z kodeksu pracy  

i regulaminu zakładu, ze zwolnieniem z pracy włącznie. 
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VI. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli 

takie prace są przewidywane. 

 

Wiele pożarów powstaje na skutek niewłaściwego prowadzenia prac niebezpiecznych 

pożarowo. Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace 

prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem oraz nie przewidziane 

normalnym tokiem pracy, jak prace remontowo - budowlane związane z użyciem otwartego 

ognia prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległym do nich terenie oraz placach 

składowych, a także wszelkie prace remontowo - budowlane, w tym spawanie, malowanie, 

klejenie, itp., należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 

 

W budynku „Domu Tkacza” nie przewiduje się prowadzenia prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym. 
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VII. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby jej sprawdzenia. 

1. Techniczne warunki ewakuacji  

Techniczne warunki ewakuacji polegają w szczególności na: 

 zapewnieniu odpowiedniej szerokości wyjść ewakuacyjnych (0,6 m na każde 100 

osób, nie mniej jednak niż 0,9 m w świetle), 

 szerokości biegów schodów (0,6 m na każde 100 osób, nie mniej jednak niż 1,2 m  

w świetle), 

 szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (0,6 m na każde 100 osób, nie mniej 

jednak niż 1,4 m w świetle), 

 wysokości poziomych dróg ewakuacyjnych (min. 2,2 m) i wyjść ewakuacyjnych lub 

lokalnych obniżeń (min. 2 m), 

 na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, składowanie materiałów 

łatwo zapalnych jest zabronione, 

 zachowaniu dopuszczalnych długości przejść i dojść ewakuacyjnych 

 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, 

bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 

osób powinny otwierać się na zewnątrz. W opisywanym budynku nie przebywa więcej niż 50 

osób.   

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do 

wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz 

budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym",  

o długości nieprzekraczającej: 

  w strefach pożarowych ZL - 40 m, 

Długość przejścia ewakuacyjnego w omawianym przypadku nie została przekroczona. 

Pomieszczenie powinno mieć, co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie,  

o co najmniej 5 m w m.in. przypadkach,  gdy: 

 jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, 

 znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m
2
, 
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 znajduje się w strefie pożarowej  PM o gęstości obciążenia ogniowego >500 

MJ/m² o jego powierzchnia przekracza 300 m². 

 znajduje się w strefie pożarowej  PM o gęstości obciążenia ogniowego <500 

MJ/m² o jego powierzchnia przekracza 1000 m². 

W budynku nie występują wymienione powyżej pomieszczenia 

Długość dojścia ewakuacyjnego dla obiektu zakwalifikowanego do kategorii ZL III 

zagrożenia ludzi wynosi 30 m.  

Długość dojścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.  

Drogi ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256/02 „Znaki 

bezpieczeństwa. Ewakuacja”. 

Polska Norma PN-93/N-99902/03 „Wytyczne opracowania znaków graficznych. 

Ogólne zasady tworzenia symboli i znaków informacji publicznej” zaleca umieszczanie 

znaków, których natychmiastowe dostrzeżenie jest konieczne, prostopadle do kierunku ruchu 

człowieka, na wprost jego oczu. Ewentualne przesunięcie znaku w stosunku do normalnej 

linii środkowej widzenia, nie powinno w zasadzie przekraczać 5 stopni (zarówno w pionie, 

jak i w poziomie), tj. 8cm na każdy 1m odległości od znaku, w miejscu przewidywanego 

zauważenia go po raz pierwszy. W przypadku konieczności większego przesunięcia znaku, 

powinien on zostać w odpowiedni, wskazany sposób, powiększony. 

Znaki ewakuacyjne mają za zadanie ukierunkowanie w każdym obiekcie ruch 

strumieni ludzkich zgodnie z przyjętą koncepcją ewakuacji. Szczególnie ważne jest zwrócenie 

na to uwagi w tych miejscach, z których prowadzi więcej niż jedna droga ewakuacyjna. 

Podstawowa zasada określająca rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych wynika bezpośrednio 

ze sformułowania zawartego w polskich przepisach, mówiącego o konieczności dostarczenia 

informacji niezbędnych do ewakuacji: z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej,  

w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być 

widoczny znak ewakuacyjny. 

Znaki ewakuacyjne, podobnie jak inne oznakowania systemu fotoluminescencyjnego, 

powinny być tak usytuowane w stosunku do źródeł światła, by zapewniało to ich dostateczną 

luminację. Należ więc dążyć do umieszczenia znaków fotoluminescencyjnych możliwie 

blisko źródeł światła. 

Podświetlane znaki ewakuacyjne, stosowane zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi w pomieszczeniach użytkowych przy zgaszonym oświetleniu podstawowym 

powinny mieć grafikę i zastosowanie identyczne, jak znaki ewakuacyjne niepodświetlane. 
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Podświetlanie znaku może być realizowane zarówno od strony powierzchni czołowej, jak i od 

tyłu (światłem przechodzącym). 

Przeszkody na drodze, takie jak niebezpieczne występy muru, należy oznaczać specjalną 

taśmą z czarnymi ukośnymi pasami i ewentualnie linią omijającą.  

2. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji 

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczona dla 

ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami powinien, co najmniej raz na 2 lata 

przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. O terminie 

przeprowadzania działań powinien powiadomić miejscowego komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż na tydzień przed ich 

przeprowadzeniem.  

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i przeprowadzania warunków 

ewakuacji nie są wymagane w opisywanym budynku z uwagi na ilość osób zatrudnionych 

poniżej 50. 
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VIII.  Sposoby zapoznania użytkowników obiektu w tym zatrudnionych 

pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej 

instrukcji. 

 

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego 

ochronę przeciwpożarową powinien m.in. zaznajomić pracowników z przepisami 

przeciwpożarowymi oraz z treścią niniejszej instrukcji. Zapoznanie się z treścią instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w książce 

szkoleń instruktażowych. 

W myśl obowiązujących przepisów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna 

być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich 

zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 

zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.  

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnośnie obowiązków  

i zadań w zakresie zapobiegania powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz zadaniami na 

wypadek powstania pożaru ma na celu zaznajomienie ich z: 

1. Przyczynami mogącymi stwarzać bezpośrednie zagrożenie pożarowe w obiekcie, 

2. Możliwościami rozprzestrzeniania się pożaru, 

3. Zasadą działania gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz sposobem ich użycia 

w przypadku powstania pożaru, 

4. Drogami ewakuacyjnymi i kierunkami ewakuacji oraz ogólnymi zasadami 

organizowania ewakuacji osób i mienia z obiektu, 

5. Ogólnymi zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 

zagrożenia, 

6. Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

7. Zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

 

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami powinno być prowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje z zakresu profilaktyki pożarowej. Po przeprowadzonym szkoleniu 

fakt przyjęcia do wiadomości tematów poruszanych na szkoleniu pracownik potwierdza 

własnoręcznym podpisem, który umieszcza na druku oświadczenia. Druk oświadczenia 

należy wpiąć do akt osobowych pracownika. 
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Każdy nowo przyjęty pracownik powinien zostać przeszkolony z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej i zapoznany z przepisami w tym zakresie. 

Pracownicy podlegają następującym rodzajom szkoleń w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej:  

 wstępnemu,  

 informacyjnemu,  

 specjalistycznym.   

 

          Szkolenie wstępne w zakresie ochrony przeciwpożarowej ze względu na zajmowane 

stanowisko i wykonywaną funkcję należy przeprowadzać przed przystąpieniem do 

wykonywania pracy. Należy w trakcie szkolenia pouczyć o występujących zagrożeniach 

pożarowych oraz obowiązujących w zakładzie przepisach przeciwpożarowych, zwłaszcza 

dotyczących zajmowanego stanowiska.  

 

          Szkolenie informacyjne winni odbywać wszyscy pracownicy bez względu na 

zajmowane stanowisko i funkcję w zakładzie, co pięć lat, lub każdorazowo przy zmianie 

procesu technologicznego w zakładzie.  

 

          Szkolenia specjalistyczne winni odbywać indywidualnie pracownicy w zależności od 

zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy, gdy zachodzi tego konieczność w związku  

z istotnymi zagrożeniami pożarowymi, wybuchowymi lub innymi miejscowymi.  

Dokumentacja szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna zawierać:  

 listy obecności ze szkoleń,  

 program szkolenia,  

 oświadczenia podpisane przez pracowników, które należy przechowywać  

w aktach osobowych pracowników ze szkoleń specjalistycznych - 

zaświadczenia o ich ukończeniu.   

                          

Organizacja szkoleń spoczywa na zakładzie pracy.  

Program szkolenia informacyjnego powinien obejmować następujące zagadnienia:  

 zagrożenia pożarowe, chemiczne i inne miejscowe, przyczyny powstania  

i rozprzestrzeniania się pożaru,  
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 zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom  

i innym miejscowym zagrożeniom,  

 zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru, 

wybuchu, awarii lub wypadku,  

 znajomość podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych i sprzętu 

ratowniczego oraz jego praktyczne użycie.   

 

Szkolenie podstawowe przeprowadza osoba posiadająca wymagane kwalifikacje 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 

października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków 

jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 215, poz. 1823). 

 

Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkowy dla 

wszystkich pracowników i użytkowników obiektów. 

 

Szkolący z zakresu ochrony przeciwpożarowej winien posiadać stosowne uprawnienia 

wynikające z zapisów ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

(DZ.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm.) 
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IX. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami. 

 

1. Podstawowe obowiązki Właściciela 

 

W świetle cytowanej ustawy Właściciel obowiązany jest: 

 podejmować wszelkie przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku i całego użytkowanego terenu, 

 zabezpieczać cały teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym 

zagrożeniem (inne miejscowe zagrożenie to jest inne niż pożar i klęska żywiołowa 

zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, np. 

katastrofy techniczne, chemiczne itp., a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

mienia), a w tym: 

 przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych  

i technologicznych , 

 wyposażyć budynki, obiekty lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki 

gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach , 

 zapewnić osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenie 

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,  

 przygotować budynki , obiekty lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

 ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia . 

 wykonywać decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione instytucje  

w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi na terenie 

użytkowanego obiektu.  

2. Obowiązki Najemców.  

Do zakresu obowiązków najemców należy zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pożarowego w wynajmowanych pomieszczeniach, a w szczególności:  

1. Przestrzeganie ściśle przepisów i postanowień w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

2. Dbanie o właściwy stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, a w szczególności na 

zajmowanym stanowisku pracy. 

3. Po zakończonej pracy sprawdzenie czy w miejscu pracy nie występuje niebezpieczeństwo 

powstania pożaru, czy odbiorniki energii elektrycznej są wyłączone z sieci.  



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego „Domu Tkacza” znajdującego się w 

Zgierzu przy ul. Narutowicza 6 

 37 

4. Branie bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych i ewakuacyjnych w przypadku 

pożaru, podporządkowując się w tym zakresie kierownikowi akcji ratowniczo – gaśniczej.  

5. Niezwłoczne usuwanie usterek i zagrożeń mogących spowodować pożar, wybuch lub inne 

niebezpieczeństwo oraz zgłoszenie o tym właściwemu przełożonemu.  

6. Branie udziału w ustaleniu środków i sposobów przeciwpożarowego zabezpieczenia prac 

niebezpiecznych pożarowo. 

7. Delegowanie pracowników na obowiązujące szkolenia pożarnicze. 

8. Zapewnienie bezpiecznej w zakresie pożarowym eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych, odgromowych i innych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 

9. Zgłaszanie natychmiastowego usuwania stwierdzonych usterek w instalacjach  

i urządzeniach mogących spowodować pożar. 

10. Ustalenie wymagań przeciwpożarowych w dokumentacji technologiczno - ruchowej  

i remontowej, a w szczególności przez określenie:  

 sposobu usuwania zagrożeń pożarowych i awarii oraz postępowania w razie 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

 

Ponadto Najemcy podczas nieobecności Właściciela w przypadku powstania pożaru są 

zobowiązani do zorganizowania i prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej. 

Obowiązki te dotyczą w szczególności:  

1. Natychmiastowego udania się do miejsca pożaru lub awarii i podjęcia akcji ratowniczo - 

gaśniczej przy współudziale pracowników.  

2. Do czasu przybycia zaalarmowanej straży pożarnej wydawania poleceń i podjęcia innych 

nieodzownych działań do walki z pożarem, skutkami awarii, a mianowicie:  

 zarządzenie w razie potrzeby ewakuacji ludzi i mienia,  

 wyznaczenie pracowników, których zadaniem będzie szybkie podjęcie akcji 

gaśniczej, ratowniczej itp. z użyciem dostępnego sprzętu i według procedur 

ustalonych w instrukcjach,  

 mobilizowanie pracowników do współudziału w walce z pożarem lub innym 

miejscowym zagrożeniem,  

 wprowadzenie na miejsce pożaru, awarii jednostek straży pożarnej lub innych służb 

ratowniczych.  

4. Nawiązanie współpracy z dowódcą przybyłej jednostki straży pożarnej, w ramach tej 

współpracy należy: 
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 poinformować go o wydanych poleceniach przez osobę dotychczas prowadzącą 

akcję ratowniczo - gaśniczą,  

 wskazać punkty czerpania wody gaśniczej,  

 wskazać najbardziej zagrożone miejsca, mogące być przyczyną eksplozji, 

gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru lub powodujących  wysokie straty,  

 utrzymać z nimi stały kontakt w celu udzielenia niezbędnej pomocy w likwidowaniu 

pożaru i awarii, a w przypadku szczególnego zagrożenia wspólnie ustalać 

technologię walki z pożarem lub skutkami awarii.  

5. Zabezpieczenie pogorzeliska przed możliwością powtórnego powstania pożaru. 

6. Zabezpieczenie miejsca pożaru, awarii lub wypadku w celu przeprowadzenia przez 

właściwe organy dochodzenia.  

3. Obowiązki pracowników  

Do zadań i obowiązków pracowników należy:  

1. Utrzymanie pomieszczeń w należytym stanie bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń w odpowiednią ilość sprzętu 

gaśniczego oraz zgłaszanie potrzeb konserwacji tego sprzętu i urządzeń. 

3. Umożliwienie konserwacji instalacji elektrycznej i ogrzewczej. 

4. Zawiadomienie kierownictwa o brakach i usterkach we właściwym zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym obiektu. 

5. Zapewnienie ładu i porządku na drogach komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz 

budynku służących do ewakuacji ludzi i mienia. 

6. Nie używanie sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru. 

7. Branie udziału w akcjach gaśniczych, ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu pogorzeliska. 

4. Obowiązki osób sprzątających.  

Do obowiązków osób sprzątających należy:  

1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Odbywanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

3. Opróżnianie koszy, pojemników przeznaczonych na składowanie odpadków papieru, 

makulatury – bezpośrednio po zakończeniu pracy i usuwanie tych odpadków do 

odpowiednich zasobników poza teren sprzątanych pomieszczeń.  
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4. Dopilnowanie wygaszenia świateł oraz ewentualnego wyłączenia pozostawionych przez 

pracowników i gości grzejnych urządzeń elektrycznych.  

5. Dokonywanie przeglądu pomieszczeń po zakończeniu pracy i sprawdzenie czy nie został 

zaprószony ogień czy na przewodach grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych, 

czy drzwi i okna zostały dokładnie zamknięte.  

6. Znajomość instrukcji alarmowych, zachowania się na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia.  

 7. Zgłoszenie przełożonemu stwierdzonych nieprawidłowości w przeciwpożarowym 

zabezpieczeniu pomieszczeń (nie wyłączone grzejne urządzenia elektryczne,  itp.).   
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Załącznik nr 1 

 

I N S T R U K C J A   P O S T Ę P O W A N I A 

W   PRZYPADKU   POWSTANIA   POŻARU 

dla budynku „Domu Tkacza” znajdującego się w Zgierzu przy ul. Narutowicza 6 

 

1. Natychmiast zawiadomić: 

 

    a) Państwową Straż Pożarną                         tel. 998, 112 

    b) Pogotowie Ratunkowe                               tel. 999, 112 

    c) Policję                                                         tel. 997, 112 

    d) Właściciela . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        zam.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    d) Najemcę . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        zam.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Przystąpić natychmiast do gaszenia pożaru miejscowymi środkami gaśniczymi. 

3. Przystąpić do ewakuacji zagrożonych osób i mienia.        

4. Zabezpieczyć mienie przed kradzieżą. 

5. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej. 

6. Kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest wystawić na zewnątrz budynku  

jednego  pracownika - jako informatora dla jednostki straży pożarnej celem 

wskazania: 

    a) źródła pożaru, 

    b) punktu czerpania wody, 

    c) rozmieszczenia sprzętu pożarowego i ewakuacyjnego, 

    d) punktów specjalnie niebezpiecznych pożarowo lub wartościowo. 

7. Wszystkich pracowników obowiązuje podporządkowanie się 

KIEROWNIKOWI AKCJI RATOWNICZEJ. 

8. W czasie akcji ratunkowej, jak i likwidacji pożaru, należy zachować spokój  

i porządek. 

9. Wszyscy pracownicy winni współdziałać przy ewakuacji, akcji ratowniczej, gaśniczej  

i przy zabezpieczaniu mienia. 

 

UWAGA: Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  24.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz 1229 z póź. zm.) osoby, które zostały zobowiązane do 

udziału w akcji ratowniczej, korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie 

karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 
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Załącznik nr 2 

 

...............................dnia.................... 

 

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

     (imię i nazwisko szkolonego) 

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

              (miejsce pracy) 

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

                 (stanowisko) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm./ 

zostałem zaznajomiony z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi na zajmowanym 

stanowisku, zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia, 

zasadami przeprowadzenia ewakuacji osób z obiektu oraz posługiwania się gaśnicami. 

 

 

 

 

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

          (podpis szkolonego)                                                                                                (podpis szkolącego) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

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

      pieczątka zakładu                                                 imię i nazwisko pracownika 

                                                                               

 

 

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

                                                                                               stanowisko 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

 

          Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej instrukcji  

z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i zobowiązuję się do 

przestrzegania postanowień i obowiązków w niej zawartych.  

 

 

 
 

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

      podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


