
 
 

INSTRUKCJA BEZPIECZE ŃSTWA 

POśAROWEGO 

 

 
 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
ul. Warszawska 24, 05-660 Warka 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:        Wykonał: 

 
 
 
 
…………………………………..     ………………………………… 

(podpis dyrektora gimnazjum 
 lub osoby zastępującej) 

 
 
 

 
 
 

 
Sierpień 2012 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

2 

SPIS TREŚCI 
 
 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA........................................................................................... 4 

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO śAROWEJ...................................................... 6 

1.1. Ogólna charakterystyka oraz przeznaczenie obiektu ................................................. 6 

1.2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji (wg. otrzymanych danych) ............... 7 

1.3. Odległość od obiektów sąsiadujących........................................................................ 8 

1.4. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń technicznych............... 9 

1.5. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych ........................................... 9 

1.6. Kategoria zagroŜenia ludzi......................................................................................... 9 

1.7. Przewidywana liczba osób ......................................................................................... 9 

1.8. Podział budynku na strefy poŜarowe (stan istniejący) ............................................... 9 

1.9. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzenienia ognia elementów budowlanych.............................................................. 10 

1.10. Warunki ewakuacji............................................................................................... 10 

1.11. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w budynku ................................................ 12 

1.12. Ocena zagroŜenia wybuchem............................................................................... 14 

1.13. Charakterystyka konstrukcyjno-budowlana.........................................................14 

1.14. Instalacje............................................................................................................... 15 

1.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru..................................... 17 

1.16. Drogi poŜarowe.................................................................................................... 17 

1.17. Czynności zabronione (wyciąg z przepisów)....................................................... 17 

1.18. Zasady uŜywania i przechowywania materiałów niebezpiecznych poŜarowo .... 20 

1.19. Potencjalne źródła powstania poŜaru, drogi oraz czynniki mające wpływ na jego 

rozprzestrzenianie................................................................................................................. 22 

2. OKREŚLENIE WYPOSAśENIA W WYMAGANE URZ ĄDZENIA 

PRZECIWPOśAROWE I GA ŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH 

PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNO ŚCIOM KONSERWACYJNYM .. 25  

2.1. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic......................................... 29 

3. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PO śARU LUB INNEGO 

ZAGROśENIA................................................................................................................. 31 

3.1. Alarmowanie ............................................................................................................ 31 

3.2. Akcja ratowniczo-gaśnicza – sposoby postępowania .............................................. 32 

3.3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia ........................................................................... 35 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

3 

4. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZG LĘDEM 

POśAROWYM ................................................................................................................ 36 

4.1. Prace niebezpieczne pod względem poŜarowym – przykłady zabezpieczenia........ 43 

5. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZ NE 

SPOSOBY ICH SPRAWDZENIA.................................................................................. 47 

5.1. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi .................................................................... 47 

5.2. Instrukcja ewakuacji osób z budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1................... 49 

5.3. Praktyczne sposoby sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ..................... 52 

6. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA U śYTKOWNIKÓW OBIEKTU W TYM 

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, Z PRZEPISAMI 

PRZECIWPOśAROWYMI ORAZ Z TRE ŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ 

INSTRUKCJI ................................................................................................................... 54 

7. ZADANIA I OBOWI ĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO śAROWEJ 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI U śYTKOWNIKAMI ............................. 56 

7.1. Obowiązki właściciela budynku............................................................................... 56 

7.2. Obowiązki dyrektora gimnazjum............................................................................. 57 

7.3. Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia ........................................................ 58 

7.4. Obowiązki kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacyjną ..................... 58 

7.5. Obowiązki wszystkich uŜytkowników i pracowników............................................ 59 

7.6. Obowiązki osób sprzątających ................................................................................. 59 

7.7. Obowiązki pracowników obsługi gimnazjum.......................................................... 60 

8. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE .................................................................................. 61 

9. PRZEPISY I NORMY..................................................................................................... 62 

10. ZAŁ ĄCZNIKI .................................................................................................................. 63 

11. PLANY GRAFICZNE ..................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

4 

PRZEDMIOT OPRACOW ANIA 
 

„Instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego” opracowano na podstawie stosownych 

przepisów (Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, poz. 1380, Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353) i Rozporządzenia Ministra Spraw 

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

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

norm, wytycznych, instrukcji, oraz zasad wiedzy technicznej. 

      Celem niniejszej „Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego” jest zapewnienie 

bezpieczeństwa poŜarowego uŜytkownikom i pracownikom przebywającym w budynkach 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce, przy ul. Warszawskiej 24 poprzez opis oraz 

przedstawienie zagadnień takich jak: 

a) warunki ochrony przeciwpoŜarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu 

uŜytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania 

(składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagroŜenia wybuchem, 

b) określenie wyposaŜenia w wymagane urządzenia przeciwpoŜarowe i gaśnice oraz 

sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, 

c) sposoby postępowania na wypadek poŜaru i innego zagroŜenia, 

d) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym, jeŜeli takie 

prace są przewidywane, 

e) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, 

f) sposoby zaznajamiania uŜytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z 

przepisami przeciwpoŜarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 

g) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej dla osób będących ich 

stałymi uŜytkownikami, 

h) plany obiektu, obejmujące takŜe ich usytuowanie, oraz terenu przyległego.  

 

Nadrzędnym celem tego dokumentu jest uświadomienie uŜytkownikom budynków 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 mogących wystąpić zagroŜeniach poŜarowych, oraz określenie 

procedur postępowania celem zminimalizowania ryzyka zajścia zagroŜeń poŜarowych, a 

takŜe określenie zachowań, podczas gdy niepoŜądane zagroŜenia poŜarowe wystąpią.  
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  Ponadto: 

 

1. Instrukcja nakłada na wszystkich uŜytkowników i pracowników budynków Publicznego 

Gimnazjum Nr 1 w Warce obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów i zaleceń w niej 

zawartych, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, pełnionej funkcji jak i 

zajmowanego stanowiska słuŜbowego. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji zobowiązani są równieŜ pracownicy 

innych firm wykonujących prace zlecone na powierzchniach budynków Publicznego 

Gimnazjum Nr 1 w Warce. 

3. Zapewnienie opracowania oraz zapoznanie uŜytkowników i pracowników z 

postanowieniami Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego spoczywa na dyrektorze 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 lub osobie zastępującej. 

4. Przyjęcie do wiadomości treści instrukcji musi być potwierdzone przez uŜytkowników i 

pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce własnoręcznym podpisem. 

5. Obowiązki wynikające z instrukcji powinny być włączone do zakresów czynności 

uŜytkowników. 
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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO śAROWEJ 
 

1.1. Ogólna charakterystyka oraz przeznaczenie obiektu 

Budynki Publicznego Gimnazjum Nr 1 zlokalizowane są na działce połoŜonej przy ul. 

Warszawskiej i ul. Wysockiego w Warce. Budynek niski, wysoki i sali gimnastycznej są 

połączone łącznikami, natomiast budynek stary jest osobnym budynkiem wolnostojącym. 

Pomiędzy budynkami znajduje się wewnętrzny plac gimnazjum wraz z trzema boiskami. W 

budynku niskim znajduje się: na parterze – pięć sal (Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8), pokój 

nauczycielski, pokój woźnej, sekretariat, gabinet dyrektora oraz sklepik; na piętrze – osiem 

sal (Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17) oraz księgowość; w piwnicy – 

szatnie. W budynku wysokim znajduje się: na parterze: trzy sale (Nr 19, Nr 20, Nr 21) oraz 

szatnia i pomieszczenie gospodarcze; na I piętrze: trzy sale (Nr 22, Nr 23, Nr 24); na II 

piętrze: cztery sale (Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28). Na kaŜdym piętrze oprócz piwnicy w 

budynku niskim i parteru w budynku wysokim znajdują się zespołu sanitariatów. W budynku 

sali gimnastycznej znajduje się: sala gimnastyczna, przebieralnie (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4) wraz 

z sanitariatami, wentylatorownia, pokój nauczycielski, pokój medyczny, pokój psychologa, 

pokój pedagoga, sala Nr 17 magazyn podręczny, pomieszczenie gospodarcze, WC. W 

łączniku znajduje się szatnia. W budynku starym znajduje się: w piwnicy – kotłownia gazowa 

oraz magazyny; na parterze – sala gimnastyczna, świetlica i jadalnia; na piętrze – biblioteka, 

WC.  

 

Budynki oraz części budynków, stanowiących odrębne strefy poŜarowe z uwagi na 

przeznaczenie i sposób uŜytkowania dzieli się m.in. na: 

• mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej 

charakteryzowane kategorią zagroŜenia ludzi określane, jako ZL (ZL I, ZL 

II, ZL III, ZL IV, ZL V)  

• produkcyjne i magazynowe określane, jako PM, do których zalicza się równieŜ 

garaŜe, rozdzielnie elektryczne, kotłownie, węzły ciepłownicze, hydrofornie, 

stacje transformatorowe. 
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1.2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji (wg. otrzymanych danych) 

− Powierzchnia uŜytkowa budynku starego – 538,00 m2 

− Kubatura – 4584,00 m3  

− Wysokość – ok. 7 m < 12 m, 

− Powierzchnia uŜytkowa budynku wysokiego – 855,00 m2 

− Wysokość – ok. 11 m < 12 m 

− Powierzchnia uŜytkowa budynku niskiego – 1460,00 m2 

− Kubatura – 5969,00 m3  

− Wysokość – ok. 8 m < 12 m, 

− Powierzchnia uŜytkowa budynku sali gimnastycznej – 1417,00 m2 

− Kubatura – 7924,00 m3  

− Wysokość – 8,80 m < 12 m. 

 

(N) – budynki niskie – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o 

wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie 

 

− Ilość kondygnacji nadziemnych w budynku starym – 2  

− Ilość kondygnacji podziemnych w budynku starym – 1 (tylko pod częścią 

budynku) 

− Ilość kondygnacji nadziemnych w budynku wysokim – 3 

− Ilość kondygnacji podziemnych w budynku wysokim – 0 

− Ilość kondygnacji nadziemnych w budynku niskim – 2  

− Ilość kondygnacji podziemnych w budynku niskim – 1 (tylko pod częścią 

budynku) 

− Ilość kondygnacji nadziemnych w budynku sali gimnastycznej – 1  

− Ilość kondygnacji podziemnych w budynku sali gimnastycznej – 0 

 

Wysokość budynku – mierzy się od poziomu terenu przy najniŜej połoŜonym wejściu 

do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej 

budynku, do górnej powierzchni najwyŜej połoŜonego stropu, łącznie z grubością 

izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę 

płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do 

najwyŜej połoŜonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku 

znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 
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1.3. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Budynki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce usytuowane są w odległości: 

Budynek stary: 

− około 23 m od granicy działki od strony północno-zachodniej, 

− około 13 m od budynku ZL (sklep) od strony zachodniej, 

− około 12 m od budynku niskiego od strony południowo-wschodniej, 

− ponad 30 m od granicy działki od strony północno-wschodniej.  

Budynek niski: 

− około 12 m od budynku starego od strony północno-zachodniej, 

− ponad 20 m od innych budynków ZL od strony południowo-zachodniej (ul. 

Warszawska), 

− ponad 20 m od innych budynków ZL od strony południowo-wschodniej (ul. 

Wysockiego), 

− ponad 30 m od granicy działki oraz w części przylega do budynku wysokiego 

od strony północno-wschodniej.  

Budynek wysoki: 

− ponad 20 m od budynku starego od strony północno-zachodniej, 

− ponad 20 m od innych budynków ZL oraz w części przylga do budynku 

niskiego od strony południowo-zachodniej (ul. Warszawska), 

− ponad 20 m od innych budynków ZL od strony południowo-wschodniej (ul. 

Wysockiego), 

− około 8 m od budynku sali gimnastycznej oraz przylega do łącznika od strony 

północno-wschodniej.  

Budynek sali gimnastycznej: 

− ponad 20 m od budynku starego od strony północno-zachodniej, 

− około 8 m od budynku wysokiego oraz przylega do łącznika od strony 

południowo-zachodniej, 

− ponad 20 m od innych budynków ZL od strony południowo-wschodniej (ul. 

Wysockiego), 

− około 23 m od granicy działki od strony północno-wschodniej.  
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1.4. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń technicznych 

Gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń technicznych – Qd ≤ 500 MJ/m2 

W budynku starym w piwnicy znajduje się kotłownia gazowa. 

 

1.5. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych 

W budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce nie występują materiały niebezpieczne 

pod względem poŜarowym. 

 

1.6. Kategoria zagroŜenia ludzi 

Kategoria zagroŜenia ludzi budynku niskiego – ZL III  

Kategoria zagroŜenia ludzi budynku wysokiego – ZL III  

Kategoria zagroŜenia ludzi budynku sali gimnastycznej – ZL I 

Kategoria zagroŜenia ludzi budynku starego – ZL III 

 

1.7. Przewidywana liczba osób 

Maksymalna, przewidywana liczba osób w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 

Warce – 698 osób. Obecnie we wszystkich budynkach gimnazjum przebywa około 560 

uczniów, około 60 nauczycieli i około 20 osób obsługi gimnazjum (woźne, sprzątaczki, 

konserwator, księgowe, pracownicy sekretariatu, dyrektor i zastępca). 

 

W budynkach gimnazjum w salach lekcyjnych moŜe przebywać od 16 do 24 uczniów z 

wyjątkiem sali gimnastycznej, w której moŜe przebywać powyŜej 50 uczniów. 

 

1.8. Podział budynku na strefy poŜarowe (stan istniejący) 

Budynek niski, wysoki oraz sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce 

stanowią jedną strefę poŜarową o dopuszczalnej wielkości. Natomiast budynek stary stanowi 

oddzielną strefę poŜarową. Budynek niski i wysoki połączone się bezpośrednio, natomiast 

budynek sali gimnastycznej połączony jest z budynkiem wysokim poprzez łącznik. W 

budynku starym w piwnicy znajduje się kotłownia gazowa zamykana drzwiami o klasie 

odporności ogniowej EI 30. 
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Strefa poŜarowa – budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych 

części budynku elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego bądź teŜ pasami wolnego 

terenu o szerokości nie mniejszej niŜ dopuszczalne odległości od innych budynków. 

 

1.9. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzenienia ognia elementów budowlanych 

Brak danych, co do klasy odporności poŜarowej budynku niskiego, wysokiego oraz starego.  

Natomiast budynek sali gimnastycznej (zgodnie z ówczesnymi przepisami) został wykonany 

w klasie E odporności poŜarowej.  

Dla tej klasy odporności poŜarowej w zakresie klasy odporności ogniowej dla elementów 

budynku nie stawia się wymagań.  

 (-) – nie stawia się wymagań 

Elementy budynku – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). 

 

1.10. Warunki ewakuacji 

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

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

budynku jest zapewnione przejście o długości nieprzekraczającej: 

− w strefie poŜarowej ZL – 40 m. 

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi naleŜy 

obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono słuŜy przyjmując, co 

najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niŜ 0,9 m, a w przypadku przejścia słuŜącego do 

ewakuacji do 3 osób – nie mniej niŜ 0,8 m. 

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do 

innej strefy poŜarowej lub na zewnątrz budynku wynosi: 

 

 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
poŜarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu strop 

ściana 
zewnętrzna 

ściana 
wewnętrzna 

przekrycie 
dachu 

„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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1) dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą pokrywać się ani krzyŜować. 
2) w tym nie więcej niŜ 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej 

 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych naleŜy obliczać proporcjonalnie do liczby osób 

mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując 0,6 m na 100 

osób, lecz nie mniej niŜ 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi 

ewakuacyjnej do 1,2 m, jeŜeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niŜ 20 osób.  

Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 

Warce są zróŜnicowane i wynoszą: 

• w budynku niskim – 3,20 m, 

• w budynku wysokim – 3,50 m, 

• w budynku sali gimnastycznej – 1,50, 1,97, 2,60 m, 

• w łączniku – 2,30 m. 

Natomiast wysokość dróg ewakuacyjnych równieŜ jest róŜna i wynosi: 

• w budynku niskim – 3,50 m, 

• w budynku wysokim – 3,50 m, 

• w budynku sali gimnastycznej – 2,77 m. 

 

W budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce ewakuacja z poszczególnych 

poziomów nadziemnych i podziemnych odbywa się sześcioma otwartymi klatkami 

schodowymi. 

Klatką K1 – budynek niski – zasięg od parteru do I piętra. Parametry klatki K1: 

− Szerokość biegu – 1,50 m, 

− Wysokość stopni – 0,17 m,  

− Szerokość spocznika – 1,94 m, 

Klatką K2 – budynek niski – zasięg od parteru do I piętra. Parametry klatki K2: 

− Szerokość biegu – 1,47 m, 

− Wysokość stopni – 0,17 m, 

Długość dojścia w [m] 
Rodzaj strefy poŜarowej Przy jednym 

dojściu 
Przy co najmniej dwóch 

dojściach 1) 

ZL III  30 2) 60 

ZL I  10 40 
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− Szerokość spocznika – 1,90 m, 

Klatką K3 – budynek wysoki – zasięg od parteru do II piętra. Parametry klatki K3: 

− Szerokość biegu – 1,60 m, 

− Wysokość stopni – 0,16 m, 

− Szerokość spocznika – 1,85 m, 

Klatką K4 – budynek stary – zasięg od piwnicy do I piętra. Parametry klatki K4: 

− Szerokość biegu – 1,00 m, 

− Wysokość stopni – 0,15 m, 

− Szerokość spocznika – 0,80 m, 

Klatką K5 – budynek niski – zasięg od piwnicy do parteru. Parametry klatki K5: 

− Szerokość biegu – 1,33 m, 

− Wysokość stopni – 0,16 m. 

Klatką K6 – budynek stary – zasięg od piwnicy do parteru. Parametry klatki K6: 

− Szerokość biegu – 1,00 m, 

− Wysokość stopni – 0,16 m. 

 

Z budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce jest następująca ilość wyjść 

ewakuacyjnych: 

− Nr 1. – z budynku niskiego (główne) od strony ul. Warszawskiej – o szerokości 

1,20 m, 

− Nr 2. – z budynku niskiego boczne na wewnętrzny plac gimnazjum – o szerokości 

1,20 m, 

− Nr 3. – z łącznika na wewnętrzny plac gimnazjum – o szerokości 1,70 m, 

− Nr 4. – z budynku sali gimnastycznej (główne) od strony ul. Wysockiego – o 

szerokości 1,70 m, 

− Nr 5. – bezpośrednio z sali gimnastycznej – o szerokości 1,60 m, 

− Nr 6. – z budynku sali gimnastycznej od strony boisk – o szerokości 1,40 m, 

− Nr 7 – z budynku starego na wewnętrzny plac gimnazjum – o szerokości 1,30 m, 

− Nr 8 – z budynku starego z zaplecza jadalni na parking – o szerokości 0,90 m. 

 

1.11. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w budynku 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu – urządzenie przeciwpoŜarowe odcinające dopływ 

prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 
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których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie poŜaru. Odcięcie dopływu prądu 

przeciwpoŜarowym wyłącznikiem nie moŜe powodować samoczynnego załączenia drugiego 

źródła energii elektrycznej.  

W budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce znajduje się następujące 

przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu: 

1. przy wejściu głównym (wejście Nr 1 – od strony ul. Warszawskiej) w budynku niskim, 

2. przy wejściu (wejście Nr 4 – od strony ul. Wysockiego) w budynku sali gimnastycznej. 

PrzeciwpoŜarowe wyłącznik prądu są oznakowane znakiem zgodnym z Polską Normą. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – urządzenie przeciwpoŜarowe stosowane m.in.: na 

drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne umoŜliwia skuteczne rozpoznanie i bezpieczne 

uŜytkowanie środków ewakuacji przez osoby opuszczające miejsce przebywania. Wymagany 

czas działania 1 godzina od zaniku oświetlenia podstawowego.  

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natęŜenie oświetlenia na 

podłodze wzdłuŜ środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niŜ 1 lx, a na 

centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niŜ połowę szerokości drogi, natęŜenie 

oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50 % podanej wartości. Oświetlenie strefy 

otwartej jest stosowane w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych w halach lub 

obiektach o powierzchni podłogi większej niŜ 60 m2 lub w mniejszych, jeŜeli istnieje 

dodatkowe zagroŜenie wywołane obecnością duŜej liczby osób. NatęŜenie oświetlania strefy 

otwartej nie powinno być mniejsze niŜ 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu 

czynnym strefy, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego 

pasa o szerokości 0,5 m.  

Na korytarzach w budynku sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 zastosowano 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z oprawami wyposaŜonymi w własne źródła zasilania. 

Czas działania 3 godziny po zaniku napięcia podstawowego. 

 

Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa – urządzenie przeciwpoŜarowe zainstalowane 

wewnątrz budynku, z którego za pomocą hydrantów 25 i 52 pobierana jest woda w trakcie 

gaszenia poŜaru.  
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Hydrant 25 – urządzenie do zwalczania poŜaru składające się ze zwijadła z dostarczaną 

centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węŜa 

półsztywnego oraz prądownicy z zaworem zamykającym. 

Hydrant 52 – urządzenie do zwalczania poŜaru składające się ze wspornika węŜa, 

ręcznego zaworu odcinającego, węŜa płasko składanego wraz z łącznikami, prądownicy z 

zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce lub chronionych pokrywą. 

 

Hydranty 25 umieszczone są na korytarzach na parterze w budynku sali gimnastycznej oraz 

oznakowane zgodnie z Polską Normą. WyposaŜone w wąŜ półsztywny długości 20 m.  

Hydranty 52 umieszczone są na parterze i piętrach w budynku niskim i wysokim oraz na 

parterze w budynku starym. WyposaŜone są w węŜe płasko składane długości 20 m oraz 

oznakowane zgodnie z Polską Normą. 

Rozmieszczenie hydrantów 25 i hydrantów 52 pokazano na planach zamieszczonych na 

końcu opracowania. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla: 

− hydrantu 25 – 1,0 dm3/s, 

− hydrantu 52 – 2,5 dm3/s.  

Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa powinna zapewnić jednoczesność poboru wody na 

jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie poŜarowej z dwóch sąsiednich hydrantów 

wewnętrznych.  

Źródłem zasilania instalacji jest miejska sieć wodociągowa.  

1.12. Ocena zagroŜenia wybuchem 

W budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce nie są stosowane ani uŜywane 

materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Wobec tego w budynku nie występuje 

zagroŜenie wybuchem. 

 

1.13. Charakterystyka konstrukcyjno-budowlana 

Budynek stary 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany fundamentowe – wylewane 

betonowe. Ściany zewnętrze i wewnętrzne jednowarstwowe, murowane z cegły. Stropy 

gęstoŜebrowe typu DZ. Dach kopertowy pokryty papą na deskowaniu i więźbie drewnianej. 

Nad pomieszczeniem sali gimnastycznej stropodach Ŝelbetowy na obetonowanej konstrukcji 
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stalowej pokryty papą. Posadzki wykonane z lastryka, parkietu oraz terakoty. Schody klatek 

schodowych okładane lastrykiem. Sufity tradycyjne. W piwnicy znajduje się kotłownia 

gazowa zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Kurek główny instalacji 

gazowej znajduje się w szafce zamontowanej na elewacji budynku od strony parkingu. 

 

Budynek niski 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany fundamentowe – wylewane 

betonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne jednowarstwowe, murowane z cegły. Stropy 

Kleina na belkach dwuteowych. Dach wielospadowy kryty blachą gładką ocynkowaną. 

Konstrukcja dachu – drewniana. Posadzki wykonane z lastryka, parkietu, terakoty oraz 

wykładziny podłogowej. Schody klatek schodowych wylewane Ŝelbetowe okładane 

lastrykiem. Sufity tradycyjne. 

 

Budynek wysoki 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany fundamentowe – wylewane 

betonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne jednowarstwowe, murowane z cegły. Stropy 

Kleina na belkach dwuteowych. Dach wielospadowy kryty blachą gładką ocynkowaną. 

Konstrukcja dachu – drewniana. Posadzki wykonane z lastryka, parkietu, terakoty oraz 

wykładziny podłogowej. Schody klatki schodowej wylewane Ŝelbetowe okładane lastrykiem. 

Sufity tradycyjne. 

 

Budynek sali gimnastycznej 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne sali gimnastycznej i zaplecza murowane metodą 

tradycyjną z bloczków betonu komórkowego grubości 24 cm. Słupy wspierające konstrukcję 

dachu Ŝelbetowe monolityczne posadowione na stopach fundamentowych. Dach dwuspadowy 

wykonany z płyt warstwowych opartych na dźwigarach i płatwiach. Podłogi w części 

socjalnej i komunikacji – płytki gresowe, natomiast w sali gimnastycznej klepka dębowa 

układana na płytach OSB i legarach. Sufity w pomieszczeniach socjalnych i komunikacji 

wykonano, jako podwieszane z płyt GK na ruszcie systemowym oraz jako sufity modułowe 

60 x 60. 

 

1.14.   Instalacje 

Budynki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce wyposaŜono w następujące instalacje: 

Budynek niski: 
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− elektryczną z przeciwpoŜarowym wyłącznikiem prądu 

− wentylacji grawitacyjnej 

− odgromową 

− wodociągową przeciwpoŜarową z hydrantami 52, 

− wodno-kanalizacyjną 

− c.o. 

− telefoniczną 

− dzwonkową, 

− komputerową. 

Budynek wysoki: 

− wentylacji grawitacyjnej 

− odgromową 

− wodociągową przeciwpoŜarową z hydrantami 52, 

− wodno-kanalizacyjną 

− c.o. 

− telefoniczną 

− dzwonkową, 

− komputerową. 

Budynek sali gimnastycznej: 

− elektryczną z przeciwpoŜarowym wyłącznikiem prądu 

− wentylacji grawitacyjnej 

− wentylacji mechanicznej 

− odgromową 

− wodociągową przeciwpoŜarową z hydrantami 25, 

− awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

− wodno-kanalizacyjną 

− c.o. 

− telefoniczną 

− dzwonkową, 

− komputerową. 

Budynek stary: 

− wentylacji grawitacyjnej 

− odgromową 

− wodociągową przeciwpoŜarową z hydrantami 52, 
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− wodno-kanalizacyjną 

− c.o. 

− telefoniczną 

− dzwonkową, 

− komputerową, 

− system detekcji gazu ALPA w kotłowni. 

 

1.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru 

Zapotrzebowanie w wodę od zewnętrznego gaszenia poŜaru jest zapewnione poprzez 

hydranty zewnętrzne rozmieszczone na miejskiej sieci wodociągowej. NajbliŜsze hydranty 

zewnętrzne, to hydranty zewnętrzne podziemne DN 80 zlokalizowane wzdłuŜ ul. 

Warszawskiej oraz ul. Wysockiego.  

Wydajność nominalna dla hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s. 

Lokalizację hydrantów zewnętrznych pokazano na planie usytuowania. 

 

1.16. Drogi poŜarowe 

Droga poŜarowa o utwardzonej nawierzchni, umoŜliwiająca dojazd pojazdów jednostek 

ochrony przeciwpoŜarowej do budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce zapewniona 

jest ul. Warszawską. Wjazd na teren gimnazjum odbywa się bramą od strony ul. 

Warszawskiej o szerokości 5 m. Istnieje równieŜ druga brama o szerokości 4 m od strony ul. 

Wysockiego.  Pomiędzy drogami poŜarowymi a ścianami budynku nie występują stałe 

elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3,0 m 

uniemoŜliwiające dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 

Szerokość dróg poŜarowych powyŜej 4 m. 

 

1.17. Czynności zabronione (wyciąg z przepisów) 

W budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce oraz terenie przyległym zabronione 

jest: 

• uŜywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon materiałów występujących: 

a) w strefie zagroŜenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego 

celu, spełniających wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra 
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Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

i systemów ochronnych przeznaczonych do uŜytku w przestrzeniach zagroŜonych 

wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), 

b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych poŜarowo, 

• uŜytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z 

przepisów prawa budowlanego, jeŜeli moŜe się to przyczynić do powstania poŜaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, 

• rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niŜ 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z 

materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na 

dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, 

jeŜeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze, 

• składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niŜ 4 m od granicy działki sąsiedniej 

materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu, 

• uŜytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłoŜu 

palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta, 

• przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposaŜenia 

wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od: 

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do 

temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), 

b) linii kablowych o napięciu powyŜej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 

przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic 

prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych 

siłowych o napięciu powyŜej 400 V, 

• stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 

trudno zapalnych i niezapalnych, jeŜeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 

0,05 m od Ŝarówki, 

• instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłoŜu palnym, jeŜeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza podłoŜa przed zapaleniem, 

• składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słuŜących ewakuacji 

lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość 
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albo wysokość poniŜej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-

budowlanych, 

• składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuŜytkowych 

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, 

• przechowywanie pełnych, niepełnych i opróŜnionych butli przeznaczonych do gazów 

palnych na nieuŜytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach, 

• zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemoŜliwiający ich natychmiastowe uŜycie 

w przypadku poŜaru lub innego zagroŜenia powodującego konieczność ewakuacji; 

• blokowanie drzwi i bram przeciwpoŜarowych w sposób uniemoŜliwiający ich 

samoczynne zamknięcie w przypadku powstania poŜaru, 

• lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający 

wymiary drogi ewakuacyjnej poniŜej wartości wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych, 

• wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym 

przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub uŜytkowników, 

jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali, 

• uniemoŜliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

a) gaśnic i urządzeń przeciwpoŜarowych, 

c) źródeł wody do celów przeciwpoŜarowych, 

e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych 

instalacji gazowej, 

g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia, 

• dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach 

nieprzeznaczonych do tego celu. 
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UWAGA: 

Dopuszczalne jest składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego 

funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych poŜarowo, pod warunkiem: 

− nie przekroczenia maksymalnej powierzchni strefy poŜarowej, określonej dla tego 

obiektu, 

− zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych, 

− nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na 

bezpieczeństwo poŜarowe, 

− zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi poŜarowej. 

 

1.18. Zasady uŜywania i przechowywania materiałów niebezpiecznych poŜarowo 

Przy uŜywaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych poŜarowo naleŜy: 

− wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, 

obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych 

wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpoŜarowej określonymi w 

niniejszej instrukcji i według wskazań ich producenta, 

− utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego poŜarowo 

nie większą niŜ dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeŜeli 

przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 

− przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych poŜarowo przekraczający 

wielkość określoną w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do 

takiego celu, 

− przechowywać materiały niebezpieczne poŜarowo w sposób uniemoŜliwiający 

powstanie poŜaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub 

wskutek wzajemnego oddziaływania, 

− przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniŜej 328,15 K (55 °C) 

wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do 

tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, 

odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposaŜonych w 

szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. 

Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniŜej 328,15 K (55 °C) w 

budynkach, w strefach poŜarowych zaliczonych do kategorii zagroŜenia ludzi: 

1. jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie poŜarowej, zakwalifikowanej do 

kategorii zagroŜenia ludzi innej niŜ ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niŜ handlowo-
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usługowe do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniŜej 294,15 K (21 °C) oraz do 

50 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 294,15 – 328,15 K (21 – 55 °C), a w 

mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dm3 cieczy, 

2. jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-usługowych cieczy 

o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55 °C) w takiej ilości, Ŝe gęstość obciąŜenia 

ogniowego stworzona przez te ciecze nie przekroczy 500 MJ/m2, 

3. jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-usługowych 

stanowiących odrębną strefę poŜarową cieczy palnych w ilościach większych niŜ w 

pkt 2, pod warunkiem spełnienia przez te pomieszczenia wymagań techniczno-

budowalnych dotyczących stref poŜarowych produkcyjnych i magazynowych, 

4. w pomieszczeniach handlowo-usługowych ciecze palne powinny być przechowywane 

w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, a ich sprzedaŜ naleŜy 

prowadzić bez rozlewania. 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) zabronione jest przechowywanie 

materiałów niebezpiecznych poŜarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i 

strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie 

dostępnych, jak równieŜ na tarasach, balkonach i loggiach. 

Pod pojęciem materiał niebezpieczny poŜarowo naleŜy rozumieć: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniŜej 328,15 K (55 °C), 

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie w powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, 

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia, 

h) materiały inne niŜ wymienione w lit. a-g, jeśli sposób ich składowania, 

przetwarzania lub innego wykorzystania moŜe spowodować powstanie poŜaru. 
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1.19. Potencjalne źródła powstania poŜaru, drogi oraz czynniki mające wpływ na 

jego rozprzestrzenianie 

 
1. ZagroŜenia poŜarowe 

a) urządzenia i instalacje elektryczne 

• przeciąŜenia instalacji, 

• zwarcia przewodów, 

• stosowanie prowizorycznych instalacji, 

• eksploatacja uszkodzonych instalacji i urządzeń, 

• prowadzenie przewodów zasilających przez miejsca naraŜające je na 

przetarcie (ościeŜnice okien, drzwi), 

• korzystanie z uszkodzonego osprzętu instalacji np. obluzowanych 

gniazdek i wyłączników, 

• naprawianie we własnym zakresie instalacji elektrycznych,  

• ustawianie elementów grzejnych na podłoŜu palnym oraz 

pozostawianie ich bez nadzoru, 

• osłanianie Ŝarówek materiałami łatwo zapalnymi, 

• brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji i urządzeń 

elektrycznych. 

b) Urządzenia oświetleniowe 

• stosowanie przenośnych punktów świetlnych z nieosłoniętą Ŝarówką, 

• zetknięcie się włókna wolframowego Ŝarówki z materiałem palnym 

przy pęknięciu lub rozbiciu, 

• nieprawidłowo dobrana moc Ŝarówki do osłony (klosza), 

• stosowanie świec w przerwach w dostawie prądu. 

c) Urządzenia grzewcze  

• usytuowanie w pobliŜu materiałów palnych, 

• niewłaściwa konserwacja urządzeń. 

d) Magazynowanie 

• wspólne magazynowanie materiałów wchodzących ze sobą w reakcje 

chemiczne, 

• przechowywanie materiałów palnych w nieszczelnych pojemnikach, 

• nadmierne nagromadzenie zbędnych materiałów palnych (dokumenty 

w archiwach, których okres przechowywania minął). 
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e) NieostroŜność 

• palenie tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych,  

• wyrzucanie niedopałków do koszy z papierami, 

• wykonywanie prac poŜarowo niebezpiecznych bez naleŜytego 

zabezpieczenia, 

• uŜywanie cieczy łatwo zapalnych, 

• suszenie lub przechowywanie materiałów palnych w bliskim 

sąsiedztwie źródeł ognia i ciepła.  

f) Podpalenie 

• wybryk chuligański, 

• napad rabunkowy, 

• zacieranie śladów włamania. 

2. Potencjalne drogi rozprzestrzeniania się poŜaru w budynku 

• instalacje (szachty, kanały, przewody, kominy, itp.), 

• otwory w przegrodach budowlanych (drzwi, okna, przejścia 

instalacyjne, itp.), 

• ściany nie posiadające odporności ogniowej w zakresie szczelności 

lub izolacyjności, 

• palne wyroby budowlane i elementy wystroju wnętrz, 

• palne materiały znajdujące się w budynku, 

• inne. 

3. Czynniki mające wpływ na rozprzestrzenianie się poŜarów (przyczyny) 

• występowanie w budynku palnych elementów konstrukcyjnych, 

elementów wykończenia wnętrz, itp., 

• duŜa ilość materiałów palnych na jednostkę powierzchni, 

• nieprawidłowości w zakresie składowania materiałów palnych, a w 

szczególności materiałów niebezpiecznych,  

• nieprawidłowości w zakresie podziału budynku na strefy poŜarowe 

oraz wydzielania „poŜarowego” określonych pomieszczeń (kotłowni, 

wentylatorni, itp.), 

• niesprawność lub brak urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic, 

• nieumiejętność uŜycia urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic, 

• ograniczone przekazywania informacji o poŜarze (alarmowania), 

• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia działań gaśniczych, 
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• nie zapewnienie odpowiednich warunków dojazdu poŜarowego i 

wody do zewnętrznego gaszenia poŜarów, 

• gęsta zabudowa terenu i nieprawidłowości w zakresie usytuowania 

budynków, 

• niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. susza, wiatr), 

• inne. 
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2. OKREŚLENIE WYPOSAśENIA W WYMAGANE URZ ĄDZENIA 

PRZECIWPOśAROWE I GA ŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH 

PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNO ŚCIOM KONSERWACYJNYM 

 
Gaśnice 
Lp Miejsce usytuowania 

podręcznego sprzętu 
gaśniczego 

Rodzaj sprzętu Masa środka 
gaśniczego 

Ilość sprzętu 

1 
Budynek niski – Parter 

(przy sali Nr 8) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

2 
Budynek niski – Parter 
(pomieszczenie woźnej) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

3 
Budynek niski – Parter 

(przy sklepiku) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

4 
Budynek niski – Piętro 

(przy sali Nr 9) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

5 
Budynek niski – Piętro 

(przy sali Nr 17) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

6 
Budynek niski – Piętro (w 

sali Nr 11) 
Urządzenie gaśnicze 

GSE-2x 
2kg 1 

7 
Budynek wysoki – Parter 

(przy sali Nr 21) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

8 
Budynek wysoki – I 

Piętro (przy sali Nr 24) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

9 
Budynek wysoki – I 
Piętro (w sali Nr 24) 

Urządzenie gaśnicze 
GSE-2x 

2kg 1 

10 
Budynek wysoki – II 

Piętro (przy sali Nr 28) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

11 
Budynek sali 

gimnastycznej (korytarz 
przy pom. gospodarczym) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 2 

12 
Budynek sali 

gimnastycznej (korytarz 
przy WC) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

13 
Budynek sali 

gimnastycznej (korytarz 
przy wentylatorni) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

14 
Budynek sali 

gimnastycznej (korytarz 
przy przebieralni Nr 3) 

Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 
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15 Budynek stary – Piwnica  
Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

16 Budynek stary – Parter  
Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

17 Budynek stary – Piętro  
Gaśnica proszkowa 

ABC 
6kg 1 

 

Hydranty wewnętrzne 25 i 52   
Lp Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu 

gaśniczego 
Rodzaj sprzętu Ilo ść 

sprzętu 

1 
Budynek niski – Parter (przy pomieszczeniu 

woźnej) 

Hydrant wewnętrzny 

HW-52/20 
1 

2 Budynek niski – Piętro (przy sali Nr 14) 
Hydrant wewnętrzny 

HW-52/20 
1 

3 Budynek wysoki – Parter (przy szatni) 
Hydrant wewnętrzny 

HW-52/20 
1 

4 Budynek wysoki – I Piętro (przy WC) 
Hydrant wewnętrzny 

HW-52/20 
1 

5 Budynek wysoki – II Piętro (przy WC) 
Hydrant wewnętrzny 

HW-52/20 
1 

6 
Budynek sali gimnastycznej (korytarz przy pom. 

gospodarczym) 

Hydrant wewnętrzny 

HW-25/20 
1 

7 
Budynek sali gimnastycznej (korytarz przy 

wentylatorni) 

Hydrant wewnętrzny 

HW-25/20 
1 

8 Budynek stary – Parter 
Hydrant wewnętrzny 

HW-52/20 
1 

 
Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia poŜarów w zarodku, tzn.  

w pierwszej fazie ich rozwoju. Gaśnice proszkowe ABC uŜywa się do gaszenia poŜarów grup 

A, B lub C, gaśnice śniegowe B do gaszenia poŜarów grupy B, natomiast hydranty 

wewnętrzne do gaszenia poŜarów grupy A. Niewskazane jest uŜywanie hydrantów 

wewnętrznych do gaszenia poŜarów w obrębie elektroniki uŜytkowej, instalacji i urządzeń 

elektrycznych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz moŜliwość poraŜenia prądem) 

oraz substancji, które z woda tworzą gazy palne, np. karbid, który egzotermicznie reaguje z 

wodą wydzielając acetylen. 
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Budynki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce wyposaŜono głównie w gaśnice groszkowe 

ABC o masie proszku gaśniczego 6 kg oraz dodatkowo wyposaŜono pracownie komputerowe 

(sale Nr 11 i Nr 24) w urządzenie gaśnicze GSE-2x. 

Procedura uruchomienia gaśnicy proszkowej GP-6x ABC, urządzenia gaśniczego GSE-2x, 

oraz hydrantu 52 – Załącznik Nr 7. 

 

Rozmieszczenie sprzętu pokazano na planach graficznych zamieszczonych na końcu 

opracowania.  

 

Przy rozmieszczaniu sprzętu naleŜy stosować następujące zasady: 

1. sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy 

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

zewnątrz pomieszczeń, 

2. w obiektach wielokondygnacyjnych, sprzęt naleŜy umieszczać w tych samych 

miejscach na kaŜdej kondygnacji, jeŜeli warunki techniczne na to pozwalają, 

3. oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami 

(PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa), 

4. do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m,  

5. sprzęt naleŜy umieszczać w miejscach nie naraŜonych na uszkodzenie mechaniczne 

oraz działanie źródeł ciepła, 

6. odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niŜ 30 m, 

7. hydranty wewnętrzne powinny być wyposaŜone, w co najmniej jeden odcinek węŜa i 

prądownicę oraz powinny być umieszczone w szafkach specjalnie do tego celu 

przeznaczonych, 

8. oznakowanie szafek hydrantów wewnętrznych wg Polskich Norm. 

 

Klasyfikacje poŜarów w zaleŜności od rodzaju palących się materiałów przedstawia poniŜsza 

tabela: 

Grupa 

poŜarów 

Rodzaj palącego się materiału i sposób jego spalania 

 

PoŜary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których 

normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Ŝarzących się węgli np.: drewno, 

papier, węgiel tworzywa sztuczne, tekstylia, słoma, itp. 
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PoŜary cieczy palnych i materiałów stałych topiących się na skutek ciepła 

wytwarzanego podczas poŜaru, np.: benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, 

aceton, eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smoła, 

itp. 

 

PoŜary gazów palnych np.: acetylen, butan, metan, propan, wodór, gaz 

ziemny i miejski, itp. 

 

PoŜary metali np.: aluminium, lit, sód, potas, glin i ich stopy, itp. 

 

PoŜary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych 

 

Jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3 litry zawartego w gaśnicach powinna przypadać 

na kaŜde 100 m2 powierzchni strefy poŜarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem 

gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III lub ZL I. 

 

Budynki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce wyposaŜono w następujące urządzenia 

przeciwpoŜarowe: 

Budynek niski: 

− PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu, 

− PrzeciwpoŜarowa instalacja wodociągowa z hydrantami 52. 

Budynek wysoki: 

− PrzeciwpoŜarowa instalacja wodociągowa z hydrantami 52. 

Budynek sali gimnastycznej: 

− PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu, 

− PrzeciwpoŜarowa instalacja wodociągowa z hydrantami 25. 

− Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Budynek stary: 

− PrzeciwpoŜarowa instalacja wodociągowa z hydrantami 52. 
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2.1. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic 

 

− Gaśnice – przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne w okresach i w sposób 

zgodny z zaleceniami producenta nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Terminy przeglądów mogą ulec zmianie w przypadku np. niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, ustalane są wówczas odrębnie dla danego obiektu 

miejsca itp. 

Remonty gaśnic z wymianą proszku wykonuje się raz na pięć lat. 

Gaśnice poddaje się okresowej kontroli UDT raz na 5 lat zgodnie z warunkami 

technicznymi określonymi przez dozór techniczny (DT – UC – 90/ZP/06) 

Informacje dotyczące konserwacji powinny być umieszczone na etykiecie, która 

nie moŜe zakrywać Ŝadnych napisów producenta i powinna być rozpoznawalna. 

Etykieta powinna zawierać następujące informacje: 

• rodzaj konserwacji (przegląd, konserwacja, remont), 

• nazwa i adres jednostki konserwującej, 

• znak bezspornie identyfikujący osobę wykonującą usługę, 

• data (rok, miesiąc) konserwacji. 

− Hydranty wewnętrzne – przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny 

być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez 

producenta oraz PN-EN 671-3, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku – zakres – 

Załącznik Nr 8 

− WęŜe stanowiące wyposaŜenie hydrantów wewnętrznych – powinny być raz na 5 

lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z 

PN-EN 671-3 – zakres – Załącznik Nr 8 

− Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – przeglądy techniczne i czynności 

konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z 

instrukcją ustaloną przez producenta oraz Polską Normą nie rzadziej jednak niŜ raz 

w roku  

− PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu – przeglądy techniczne i czynności 

konserwacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w 

Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach 

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

− Hydranty zewnętrzne – przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny 

być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez 

producenta oraz Polską Normą nie rzadziej jednak niŜ raz w roku (przez 

właściciela sieci) 
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3. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PO śARU LUB INNEGO 

ZAGROśENIA 

 

3.1. Alarmowanie 

 

KaŜdy, kto zauwaŜył poŜar lub inne zagroŜenie, obowiązany jest zachować spokój i 

nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 

− Osoby znajdujące się w sąsiedztwie poŜaru, naraŜone na jego skutki, 

− Pracowników sekretariatu, którzy powiadamiają dyrektora gimnazjum lub jego 

zastępcę. 

 

Zaalarmowany dyrektor gimnazjum lub jego zastępca w przypadku potwierdzenia zagroŜenia 

powiadamia: 

− Państwową StraŜ PoŜarną. 

 

Alarmowanie straŜy poŜarnej naleŜy przeprowadzić z najbliŜszego telefonu miejskiego 

lub wewnętrznego z wyjściem do sieci miejskiej lub telefonu komórkowego, dzwoniąc pod nr 

998 lub 112  

  

Po uzyskaniu połączenia ze straŜą poŜarną naleŜy wyraźnie podać: 

− gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę,  

− co się pali - np. magazynek gospodarczy, pokój biurowy, zaplecze socjalne 

itp.,  

− czy istnieje zagroŜenie Ŝycia ludzi, czy w rejonie poŜaru lub bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp.,  

− numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko.  

 

UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyŜurnego telefonistę odłoŜyć 
słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie, czy meldunek o poŜarze nie 
jest fałszywy. 

 

Instrukcje postępowania na wypadek poŜaru są wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych i 

widocznych w budynku. Przykład – Załącznik Nr 6. 

 

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:  
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Pogotowie Ratunkowe – tel. 999,  

Policję – tel. 997,  

Pogotowie Energetyczne – tel. 991, 

Pogotowie Wod-Kan – tel. 994, 

OSP Warka – dyŜurny – tel. (48) 667-23-98 

Dyrektor gimnazjum – tel.  

 

3.2. Akcja ratowniczo-gaśnicza – sposoby postępowania 

Równolegle z alarmowaniem straŜy poŜarnej naleŜy przystąpić do akcji ratowniczo-

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliŜu.  

 

\ 

Nie podejmować próby gaszenia ognia: 

o jeŜeli ogień moŜe zablokować Ci drogę ucieczki, 

o jeŜeli ogień rozprzestrzenia się za szybko, 

o jeŜeli ogień jest za duŜy, 

o jeŜeli nie wiesz jak uŜyć gaśnicy lub hydrantu. 

 

 

Do czasu przybycia straŜy poŜarnej kierownictwo akcją sprawuje obecna na miejscu osoba, z 

racji pełnionych obowiązków słuŜbowych odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia w 

budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce – dyrektor gimnazjum lub osoba go 

zastępująca. 

 

KaŜda osoba przystępująca do akcji gaśniczo – ratowniczej powinna (wymagania ogólne): 

− w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania osób, przeprowadzając 

ewakuację z zagroŜonego rejonu, 

− przeciwdziałać panice mogącej powstać wśród ludzi przebywających w 

obiekcie, wzywając ich to zachowania spokoju, otaczając opieką osoby 

potrzebujące pomocy, itp., 

− wyłączyć na polecenie kierującego działaniami ratowniczymi dopływ prądu 

elektrycznego (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych 

będących pod napięciem),  

− uŜyć odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy do palących się materiałów 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

33 

(rodzaju poŜaru grupy A, B, C, D, F) 

− usunąć z miejsca poŜaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się 

tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a takŜe cenne przedmioty, waŜne 

dokumenty, nośniki informacji, itp.,  

− wyłączyć wentylację ogólną (w budynku sali gimnastycznej) oraz pozamykać 

drzwi oddzielające pomieszczenie objęte poŜarem od pomieszczeń sąsiednich, 

− nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, w których 

powstał poŜar, poniewaŜ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się 

ognia, 

− nie podejmować działań powodujących ryzyko utraty zdrowia lub Ŝycia ludzi. 

 

 

W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób i mienia z obiektu kierujący akcją 

ratowniczo-gaśniczą przed przybyciem straŜy poŜarnej powinien podjąć następujące 

działania: 

− wskazać uŜytkowników (pracowników), którzy zorganizują ewakuację ludzi i 

mienia z budynku w bezpieczne miejsce (tzw. wyznaczone miejsca zbiórki), 

tzn. wskaŜą drogi i kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, pomogą 

opuścić budynek osobom, które nie mogą tego zrobić samodzielnie, sprawdzą 

wszystkie pomieszczenia w obiekcie oraz zabezpieczą mienie i przeprowadzą 

jego ewakuację o ile sytuacja na to pozwoli,  

− w zaleŜności od potrzeb wydać polecenie zaalarmowania innych niŜ StraŜ 

PoŜarna słuŜb miejskich (Pogotowie Energetyczne, itp.), 

− wskazać uŜytkownika (pracownika), którego zadaniem będzie udzielenie 

informacji przybyłym jednostkom StraŜy PoŜarnej dotyczącej m.in. źródła 

poŜaru oraz miejsc objętych poŜarem, w których mogą znajdować się jeszcze 

ludzie lub wartościowe rzeczy.  

 

Postępowanie osoby, która objęła kierownictwo podczas akcji ratowniczo-gaśniczej 

przed przybyciem straŜy poŜarnej 

 

Osoba kierująca akacją ratowniczo-gaśniczą w przypadku powstania poŜaru zobowiązana jest 

do zorganizowania i przeprowadzenia tej akcji i przekazania kierownictwa akcją dowódcy 

przybyłej na miejsce jednostki straŜy poŜarnej.  

Obowiązki te dotyczą w szczególności: 
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1. Natychmiastowego udania się do miejsca poŜaru i podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej 

przy współudziale uŜytkowników (pracowników) budynku. 

2. Do czasu przybycia straŜy poŜarnej wydania poleceń i podjęcia innych działań, a 

mianowicie: 

− zarządzenia w razie potrzeby ewakuacji ludzi i mienia z zagroŜonego miejsca 

poŜaru i wystawienie posterunków w celu zapobieŜenia powstaniu poŜaru 

wtórnego, 

− wyznaczenia uŜytkowników (pracowników), których zadaniem będzie szybkie 

podjęcie akcji gaśniczej przy uŜyciu gaśnic, 

− przeciwdziałania panice i mobilizacja uŜytkowników (pracowników) do 

współdziałania w walce z poŜarem. 

3. Nawiązania, po przybyciu straŜy poŜarnej, stałej współpracy z dowódcą przybyłej 

jednostki w ramach, której naleŜy: 

− poinformować go o dotychczas przeprowadzonych działaniach i wydanych 

poleceniach, 

− wskazać punkty czerpania wody gaśniczej, 

− w razie konieczności udostępnić Instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego, 

− wskazać najbardziej zagroŜone miejsca, mogące być przyczyną gwałtownego 

rozprzestrzenienia się poŜaru lub wysokich strat, 

− utrzymywać z nim stały kontakt w celu udzielenia niezbędnej pomocy w 

likwidowaniu poŜaru a w przypadku szczególnego zagroŜenia wspólnie ustalić 

metody walki z poŜarem. 

 

UŜytkownikom (pracownikom) nie wolno oddalać się od budynku bez zezwolenia osoby 

kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą, jeŜeli pozostawanie na miejscu nie zagraŜa ich zdrowiu 

i Ŝyciu. Osoby nieuczestniczące w gaszeniu oraz ewakuacji mienia powinny udać się w 

bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku.  

 

Wyznaczonym miejscem zbiórki dla ewakuowanych pracowników oraz uczniów z 

budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce jest boisko – patrz: usytuowanie. 
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3.3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

 
Dyrektor gimnazjum lub osoba przez niego upowaŜniona jest odpowiedzialna za: 

− zabezpieczenie miejsca poŜaru i wystawienie posterunków w celu 

zapobieŜenia powstaniu poŜaru wtórnego, 

− przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po uzgodnieniu z policją i po 

zakończeniu działalności komisji powoływanej do ustalenia okoliczności i 

przyczyn powstania poŜaru. 
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4. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD 

WZGL ĘDEM POśAROWYM 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719): 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym, mogących powodować 

bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania poŜaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub 

uŜytkownik obiektu jest obowiązany: 

1. ocenić zagroŜenie poŜarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

2. ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się poŜaru lub wybuchu; 

3. wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg 

oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

4. zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upowaŜnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje; 

5. zaznajomić osoby wykonujące prace z zagroŜeniami poŜarowymi występującymi w 

rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie 

do powstania poŜaru lub wybuchu. 

 

Pod pojęciem prace niebezpieczne pod względem poŜarowym naleŜy rozumieć: 

- prace remontowo-budowlane zawiązane z uŜyciem otwartego ognia, 

- cięcie z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawanie prowadzone na zewnątrz lub 

na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, 

- prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagroŜonych wybuchem.  

 

Do prac takich naleŜy zaliczyć w szczególności:  

- wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub 

nagrzewanie, np.: 

- spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,  

- podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi,  

- podgrzewanie lepiku, smoły itp.,  

- rozniecanie ognisk,  

- uŜywanie materiałów pirotechnicznych,  

- wszelkie prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów, przy których mogą 
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powstawać mieszaniny wybuchowe:  

- przygotowanie do stosowania gazów, pyłów i cieczy łatwo zapalnych stosowanie tych 

pyłów i cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania, 

- suszenie substancji palnych, 

- usuwania pozostałości tych substancji ze stanowisk pracy.  

Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący 

bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem 

poŜarowym, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz uŜytkownicy obiektu 

(pomieszczeń, terenu), gdzie prace są prowadzone.  

Postanowienia instrukcji obowiązują takŜe wszystkich pracowników przedsiębiorstw i 

firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace niebezpieczne pod 

względem poŜarowym w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce. 

Postanowienia zawarte w Instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, 

dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych.  

 

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpoŜarowych prac 

niebezpiecznych pod względem poŜarowym 

Prace niebezpieczne pod względem poŜarowym mogą być wykonywane na terenie 

obiektu pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej, 

obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.  

Wymagania, o których mowa poniŜej ustalane są komisyjnie kaŜdorazowo przed 

rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów 

szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.  

Skład osobowy Komisji tworzą:  

1. Dyrektor gimnazjum lub osoba przez niego upowaŜniona – przewodniczący, 

2. Kierownik grupy/firmy wykonującej prace – członek,  

3. Bezpośredni uŜytkownik powierzchni, na której prace są prowadzone – członek. 

 

Skład osobowy komisji moŜe być zwiększony o niezbędnych specjalistów na wniosek 

przewodniczącego. 

Zasady działania komisji: 

- prace komisji organizuje jej przewodniczący,  

- komisja ze swoich prac sporządza "Protokół zabezpieczenia przeciwpoŜarowego prac 

niebezpiecznych pod względem poŜarowym" wg wzoru podanego w załączniku Nr 1,  

- po wykonaniu zabezpieczeń określonych w ww. protokóle przewodniczący wydaje 
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grupie, firmie pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac wg wzoru podanego w 

załączniku Nr 2, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o: zakończeniu prac od 

wykonawcy robót, o pozytywnym wyniku kontroli bezpieczeństwa poŜarowego w 

rejonie wykonywanych prac od osoby lub osób wyznaczonych w protokóle, 

- przewodniczący dokonuje odbioru robót, kwitując to stosownym wpisem w 

zezwoleniu, o którym mowa powyŜej, do obowiązku przewodniczącego naleŜy 

zorganizowanie i zapewnienie dozoru, rejonu prac po ich zakończeniu, zgodnie z 

ustaleniami w "Protokóle zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem 

poŜarowym".  

Zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem 

poŜarowym, po ich zakończeniu naleŜy powierzać osobom posiadającym do tego 

odpowiednie przygotowanie.  

Po zakończeniu prac całość dokumentacji przewodniczący przechowuje w dokumentacji 

technicznej obiektu.  

 

Wytyczne zabezpieczeń 

Przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 1, naleŜy: 

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania 

prac oraz w rejonach przyległych, w tym równieŜ elementy konstrukcji budynku i 

znajdujących się w nim instalacji technicznych; 

2. prowadzić prace niebezpieczne pod względem poŜarowym w pomieszczeniach 

(urządzeniach) zagroŜonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 

wykonywano inne prace związane z uŜyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, 

jedynie wtedy, gdy stęŜenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 

wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości; 

3. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umoŜliwiający likwidację wszelkich źródeł 

poŜaru; 

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

rejony przyległe; 

5. uŜywać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i 

zabezpieczonego przed moŜliwością wywołania poŜaru. 

 

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z 

uŜyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały 

takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagroŜenia wybuchem. Ocena obejmuje 
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wskazanie pomieszczeń zagroŜonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i 

przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagroŜenia wybuchem wraz z opracowaniem 

graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich 

zainicjować zapłon. Oceny tej dokonują: inwestor, projektant lub uŜytkownik decydujący o 

procesie technologicznym. 

Klasyfikację stref zagroŜenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca 

zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem. 

Pomieszczenie, w którym moŜe wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z 

wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby 

spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się, jako 

pomieszczenie zagroŜone wybuchem.  

W pomieszczeniu naleŜy wyznaczyć strefę zagroŜenia wybuchem, jeŜeli moŜe w nim 

występować mieszanina wybuchowa o objętości, co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni. 

Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby 

zostać spowodowany przez wybuch, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw 

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

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

NaleŜy pamiętać o: 

- odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich 

przedmiotów palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,  

- zabezpieczeniu np. przed działaniem rozprysków spawalniczych wszelkich 

materiałów i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest 

moŜliwe, przez osłonięcie ich, np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi,  

- sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub 

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków 

spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,  

- uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów 

instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliŜu miejsca 

prowadzenia prac,  

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi 

kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją, o ile 

znajdują się w zasięgu zagroŜenia spowodowanego pracami poŜarowo-

niebezpiecznymi,  

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac 

malarskich lub innych przy uŜyciu substancji łatwo zapalnych,  
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- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac niebezpiecznych pod względem 

poŜarowym, m.in.: napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane 

odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., materiałów osłonowych i izolacyjnych 

niezbędnych do zabezpieczenia toku prac, niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do 

pomiaru stęŜeń par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac, podręcznego sprzętu 

gaśniczego, 

- zapewnieniu stałej droŜności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia 

prac.  

 

Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym w pomieszczeniu i 

pomieszczeniach sąsiednich naleŜy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu 

stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących się lub Ŝarzących cząstek w rejonie prowadzenia 

prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy poŜaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został 

zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i naleŜycie zabezpieczony przed dostępem 

osób postronnych. Kontrolę taką naleŜy ponowić po upływie 4 godzin, a następnie 8 godzin, 

licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym (czas okres i 

ilość kontroli określa komisja w protokóle zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod 

względem poŜarowym, w zaleŜności od stopnia zagroŜenia).  

Butle ze spręŜonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w 

okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem. 

Magazynowanie butli z gazami spręŜonymi moŜe odbywać się wyłącznie w specjalnie 

przygotowanych do tego calu magazynach. 

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości butli z gazem palnym 

nie naleŜy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków 

spawalniczych.  

 

Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem poŜarowym 

 

Dyrektor gimnazjum lub osoba upowaŜniona przez niego do sprawowania nadzoru 

nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym, powinni w szczególności: 

- znać obowiązujące przepisy przeciwpoŜarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych 

przepisów przez podległych pracowników,  

- dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem 

poŜarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu 

lub stanowisk, przewidziane w protokóle zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich 
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prowadzenie,  

- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpoŜarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod 

względem poŜarowym oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe 

usunięcie stwierdzonych niedociągnięć,  

- wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo 

powstania poŜaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,  

- brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac 

niebezpiecznych pod względem poŜarowym.  

 

Do obowiązków osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem poŜarowym 

naleŜy w szczególności:  

 

- sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i naleŜycie zabezpieczone 

przed moŜliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia poŜaru,  

- ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokóle i zezwoleniu na prowadzenie 

prac,  

- znajomość przepisów przeciwpoŜarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego 

oraz zasad postępowania w przypadku powstania poŜaru,  

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie 

zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem 

poŜarowym,  

- ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego 

rodzaju prac niebezpiecznych,  

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposaŜone w 

odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,  

- rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym tylko po otrzymaniu 

pisemnego zezwolenia względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełoŜonego 

kierującego tokiem prac,  

- poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpoŜarowych obowiązujących dla 

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem poŜarowym,  

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umoŜliwiających 

powstanie i rozprzestrzenienie poŜaru oraz zgłoszenie tego faktu przełoŜonemu,  

- meldowanie bezpośredniemu przełoŜonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pod 

względem poŜarowym oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania 

ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac,  
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- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu 

stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano poŜaru,  

- wykonywanie wszelkich poleceń przełoŜonych i organów kontrolnych w sprawach 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpoŜarowym prac niebezpiecznych pod 

względem poŜarowym.  
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4.1. Prace niebezpieczne pod względem poŜarowym – przykłady zabezpieczenia 

 
 

I.  Spawanie metalowego elementu konstrukcji przechodzącego przez elementy 
drewniane. 

 
 
 

 
 
 
 
1 – powierzchnia drewniana 

2 – uszczelnienie z włókna 

szklanego 

3 – koc z włókna szklanego 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
II.  Podczas spawania wszystkie otwory i szczeliny przechodzące do sąsiednich 

pomieszczeń a będące w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być 
uszczelnione materiałem niepalnym. 

 
 
 
 

 

 

1 – materiał niepalny, np. sznur z włókna 

szklanego 
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III.  NaleŜy zdemontować lub skutecznie odizolować od materiałów palnych elementy 
instalacji rozgrzewające się podczas spawania. 

 
 
 
 

1 – palna ścianka 

2 – niepalna okładzina 

3 – haki podtrzymujące instalację 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  NaleŜy pozbawić izolacji (na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo), a w razie 

potrzeby schłodzić izolowane elementy instalacji, na których prowadzone są prace 
spawalnicze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – przewody doprowadzające 

wodę 

2 – zwoje okładziny z włókna 

szklanego 
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V. Zbiorniki mog ące zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych, naleŜy 
zabezpieczyć przed wybuchem wypełniając je wodą. 

 
 
 
 

 

 

1 – wodne wypełnienie zbiornika 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  Przy spawaniu, cięciu, itp., pojemników mogących zawierać gazy lub pary cieczy 

palnych naleŜy wypełnić gazem obojętnym, np. gazami spalinowymi podawanymi 
przez łapaczkę iskier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – łapaczka iskier 

2 – woda 

3 – przewód doprowadzający gaz 

do wnętrza zbiornika 
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VII.  Materiały palne, których nie moŜna usunąć poza zasięg rozprysków spawalniczych 
naleŜy osłonić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – ekran z blachy 

2 – koc z włókna szklanego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  NaleŜy skutecznie chłodzić spawane przegrody lub inne elementy konstrukcji 
przylegające do materiałów palnych. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – przewód doprowadzający wodę 

2 – sznur z włókna szklanego 

3 – koc z włókna szklanego 
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5. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZ NE 

SPOSOBY ICH SPRAWDZENIA 

 

5.1. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi 

 

W przypadku wystąpienia zagroŜenia powodującego konieczność przeprowadzenia 

ewakuacji, decyzję o jej podjęciu wydaje dyrektor gimnazjum lub osoba go zastępująca.  

Decyzja ta musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejności 

opuszczania pomieszczeń, a takŜe musi określać drogi ruchu i rejon dla osób ewakuowanych. 

Osoby (pracowników i uczniów) z budynku naleŜy ewakuować w bezpieczne miejsce.  

Alarm będzie ogłaszany głosem lub poprzez wewnętrzny system alarmowania. 

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia naleŜy (zasady ogólne):  

 

1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach 

o powstaniu i charakterze zagroŜenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. 

Przykładowy komunikat ustny: 

UWAGA!!! UWAGA!!! 

W BUDYNKU GIMNAZJUM ZOSTAŁO WYKRYTE ZAGRO śENIE. 

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE, SPOKOJNE OPUSZCZENIE 

BUDYNKU NAJBLI śSZYM WYJ ŚCIEM EWAKUACYJNYM. 

 

2. Ewakuacja po wyjściu z pomieszczeń powinna być prowadzona poziomymi drogami 

(korytarzami) do ewakuacyjnych klatek schodowych. Ruch osób ewakuowanych po ich 

wyjściu z pomieszczeń powinien odbywać się w kierunku najbliŜszych oznakowanych 

dróg i wyjść ewakuacyjnych. 

 

3. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji 

poszczególnych osób lub grup ewakuacyjnych, przyjmując załoŜenie, Ŝe zgodnie z 

podstawowymi obowiązkami pracowniczymi, za sprawność ewakuacji z pomieszczeń i 

powierzchni odpowiedzialni są pracownicy, znajdujący się na powierzchni objętej 

ewakuacją.  

 

4. Ponadto kierujący akcją ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając 

w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuacji. Pamiętaj: „Nie naraŜaj Ŝycia dla 

ratowania mienia”. 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

48 

 

5. W pierwszej kolejności naleŜy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał 

poŜar lub, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z 

których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji moŜe zostać odcięte przez 

poŜar lub zadymienie. NaleŜy dąŜyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej 

kolejności były osoby o ograniczonej (z róŜnych względów) zdolności poruszania się, 

natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych 

siłach.  

 

6. Pojedyncze osoby lub strumień ludzi naleŜy kierować najkrótszą drogą do wyjścia 

prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz budynku lub w przypadku zdarzenia na wyŜszej 

kondygnacji korytarzami do klatek schodowych i w dół do parteru i wyjść 

ewakuacyjnych, zgodnie z umieszczonymi w budynku znakami ewakuacyjnymi.  

 

7. W przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, naleŜy niezwłocznie 

dostępnymi środkami np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących 

się na zewnątrz odciętej strefy – powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi 

odciętych od dróg wyjściowych a znajdujących się w strefie zagroŜenia, naleŜy zebrać w 

pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła poŜaru i w miarę posiadanych środków i 

istniejących warunków ewakuować z zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego 

przybyłych jednostek straŜy poŜarnej lub innych jednostek ratowniczych.  

 

8. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych naleŜy poruszać się w pozycji pochylonej, 

starając się trzymać głowę jak najniŜej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w 

dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe naleŜy w 

miarę moŜliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia 

oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych naleŜy 

poruszać się wzdłuŜ ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. 

 

9. Ewakuacja mienia nie moŜe odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do 

ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia naleŜy rozpocząć od najcenniejszych 

przedmiotów, walorów, urządzeń i dokumentacji. Do demontaŜu i ewakuacji mienia 

naleŜy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby spośród pracowników.  

 

10. Po zakończeniu ewakuacji osób naleŜy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy ludzie opuścili 
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poszczególne pomieszczenia na powierzchni objętej ewakuacją. Przy niezgodności stanu 

osobowego ludzi ewakuowanych z ilością osób przebywających w obiekcie, naleŜy ten 

fakt natychmiast zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i 

przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń. 

 

11. W przypadku przybycia jednostek StraŜy PoŜarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, 

kierujący jej przebiegiem, zobowiązany jest do złoŜenia pełnej informacji o przebiegu 

akcji, a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej z 

zewnątrz. 

 

12. KaŜdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom wydanym przez 

dowódcę przybyłych jednostek Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

 

13. Pracownikom nie wolno oddalać się od budynku bez zezwolenia osoby kierującej akcją 

ratowniczo-gaśniczą, jeŜeli pozostawanie na miejscu nie zagraŜa ich zdrowiu i Ŝyciu. 

Osoby nieuczestniczące w akcji gaśniczej oraz ewakuacji mienia powinny udać się w 

bezpieczne miejsce. 

 

5.2. Instrukcja ewakuacji osób z budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 

 

Z budynków gimnazjum jest następująca ilość wyjść ewakuacyjnych: 

• Wyjście Nr 1 – z budynku niskiego od strony ul. Warszawskiej, 

• Wyjście Nr 2 – z budynku niskiego na wewnętrzny plac gimnazjum,  

• Wyjście Nr 3 – z łącznika na wewnętrzny plac gimnazjum, 

• Wyjście Nr 4 – z budynku sali gimnastycznej od strony ul. Wysockiego,  

• Wyjście Nr 5 – bezpośrednio z sali gimnastycznej, 

• Wyjście Nr 6 – z budynku sali gimnastycznej od strony boisk, 

• Wyjście Nr 7 – z budynku starego na wewnętrzny plac gimnazjum, 

• Wyjście Nr 8 – z budynku starego na parking. 

1. Osoba, która pierwsza zauwaŜy poŜar, dym, ulatniający się gaz lub inne sytuacje 

zagraŜające Ŝyciu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników, zobowiązana jest natychmiast 

powiadomić o sytuacji pracowników sekretariatu (pracownik sekretariatu powiadamia 

dyrektora gimnazjum lub jego zastępcę) oraz osoby znajdują się w bezpośrednim 
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sąsiedztwie poŜaru naraŜone na jego skutki. 

2. Powiadomiony dyrektor lub jego zastępca w przypadku potwierdzenia zagroŜenia 

powiadamia Państwową StraŜ PoŜarną oraz podejmuje decyzję o ewakuacji i ogłasza 

alarm: 

 

OGŁOSZENIE EWAKUACJI 

Za pomocą wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem przycisków alarmowych 

dzwonka szkolnego nadając sygnał dźwiękowy trwający około 3 min. oraz kilkakrotnie 

powtarzany słowny komunikat: „EWAKUACJA”. 

Przyciski alarmowe zlokalizowane są: 

• jeden w pomieszczeniu woźnej w budynku niskim, 

• drugi, ogólnie dostępny (czerwona skrzyneczka) na korytarzu naprzeciw sekretariatu 

w budynku niskim. 

3. Podczas ewakuacji naleŜy zachować spokój i rozwagę. NaleŜy likwidować wszelkie 

objawy paniki i nieostroŜności. 

4. Podczas ewakuacji naleŜy schodzić szybko, pełną szerokością schodów, ale bez paniki. 

5. Uczniowie pozostawiają w klasie tornistry, plecaki itp. wraz z całym wyposaŜeniem. 

6. Nauczyciel przed opuszczeniem sali upewnia się czy są pozamykane okna i Ŝe wszyscy 

uczniowie juŜ wyszli i zabiera ze sobą dziennik lekcyjny. 

7. Nauczyciel prowadzący lekcję w danej klasie z chwilą ogłoszenia alarmu kieruje jej 

ewakuacją. 

8. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach z chwilą ogłoszenia alarmu ewakuują 

dzieci oraz uczniów według schematu: 

UWAGA! 

• w pierwszej kolejności naleŜy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których 

powstał poŜar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz 

pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji moŜe 

zostać odcięte przez poŜar lub zadymienie, 

• następnie naleŜy ewakuować osoby poczynając od pierwszego piętra budynku. 
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Budynek stary: 

a) piwnica – osoby ewakuują się klatką schodową K6 do wyjścia ewakuacyjnego Nr 8, lub 

klatką schodową K4 na parter i korytarzem do wyjścia ewakuacyjnego Nr 7. 

b) parter – osoby ewakuują się korytarzem do wyjścia ewakuacyjnego Nr 7. 

c) piętro – osoby ewakuują się korytarzem do klatki schodowej K 4 a następnie do wyjścia 

ewakuacyjnego Nr 7. 

Budynek niski: 

a) piwnica – osoby ewakuują się klatką schodową K5 na parter i korytarzem do wyjścia 

ewakuacyjnego Nr 1 lub Nr 2. 

b) parter – osoby ewakuują się korytarzem do wyjścia ewakuacyjnego Nr 1 lub Nr 2. 

c) piętro – osoby ewakuują się korytarzem do klatki schodowej K1 lub K2 a następnie 

korytarzem na parterze do wyjścia ewakuacyjnego Nr 1 lub Nr 2. 

Budynek wysoki: 

a) parter – osoby ewakuują się korytarzem do łącznika a następnie do wyjścia 

ewakuacyjnego Nr 3 lub Nr 4. 

b) I piętro – osoby ewakuują się korytarzem do klatki schodowej K3 a następnie 

korytarzem na parterze do łącznika i dalej do wyjścia ewakuacyjnego Nr 3 lub Nr 4. 

c) II piętro – osoby ewakuują się korytarzem do klatki schodowej K3 a następnie 

korytarzem na parterze do łącznika i dalej do wyjścia ewakuacyjnego Nr 3 lub Nr 4. 

Budynek sali gimnastycznej: 

a) osoby przebywające na sali gimnastycznej ewakuują się do bezpośredniego wyjścia 

ewakuacyjnego Nr 5 lub poprzez korytarze do wyjść ewakuacyjnych Nr 3, Nr 4 lub Nr 6. 

b) o osoby przebywające w przebieralniach, sali Nr 17, pokoju pedagoga i pokoju 

psychologa ewakuują się do wyjścia ewakuacyjnego Nr 6.  

UWAGA! 

• W razie niemoŜności skorzystania z wyznaczonych dróg lub wyjść naleŜy skorzystać 

z innej bezpiecznej drogi.  

• Nadrzędną rolę w procedurze ewakuacji spełniają słuŜby ratowniczo gaśnicze, do 

których zaleceń naleŜy stosować się w sposób bezwzględny. 

9. Ewakuowani uczniowie zbierają się na boisku. W sytuacjach szczególnego zagroŜenia 
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nauczyciel decyduje o zmianie miejsca ewakuacji. 

10. O ile to jest moŜliwe, naleŜy sprawdzić pomieszczenia, czy wszyscy je opuścili. 

11. Nad całością przebiegu ewakuacji czuwa dyrektor gimnazjum lub jego zastępca.  

12. Po zakończeniu ewakuacji osób przystąpić do ewakuacji mienia, począwszy od 

pomieszczeń zagroŜonych poŜarem, w następującej kolejności: 

• dokumentacja gimnazjum, 

• sprzęt elektroniczny, w tym komputerowy, 

• pomoce dydaktyczne o znacznej wartości, 

• księgozbiór, 

• pozostałe wyposaŜenie i sprzęt szkolny. 

 

Plany ewakuacji gimnazjum wywieszone są na ścianach na poszczególnych kondygnacjach w 

poszczególnych budynkach. 

 

W przypadku wystąpienia ewakuacji uczniowie: 

• Przerywają naukę lub zabawę, 

• Ustawiają się parami lub „g ęsiego” w salach, 

• Czekają na znak nauczyciela zezwalający na opuszczenie sali, 

• Nie przeszkadzają jednostkom w działaniach ratowniczo-gaśniczych 

poprzez pozostanie w bezpiecznym miejscu. 

 
 

5.3. Praktyczne sposoby sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) Właściciel lub Zarządca obiektu 

przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi uŜytkownikami, 

niezakwalifikowanego do kategorii ludzi ZL IV powinien, co najmniej raz na dwa lata 

przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego 

budynku (ćwiczenia ewakuacyjne). W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia 

się jednocześnie grupa powyŜej 50 uŜytkowników, a w szczególności: szkół, przedszkoli, 
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internatów, domów studenckich, praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków 

ewakuacji naleŜy dokonywać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuŜszym 

niŜ 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych uŜytkowników . 

W przypadku obiektu zawierającego strefę poŜarową zakwalifikowaną do kategorii 

zagroŜenia ludzi ZL II, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem 

organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo 

komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej StraŜy PoŜarnej.  

Właściciel lub Zarządca budynku powinien powiadomić właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej StraŜy PoŜarnej o terminie 

przeprowadzenia działań, nie później niŜ na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

Celem sprawdzenia organizacji ewakuacji będzie: 

• sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o 

zagroŜeniu, 

• doskonalenia procedur ewakuacji, 

• koordynacja słuŜb odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, 

• zminimalizowanie moŜliwości wystąpienia paniki, 

• pomiar czasu potrzebnego na opuszczenie budynku przez wszystkie osoby w 

nim przebywające, 

• weryfikacja opracowanych zasad ewakuacji. 

 

Natomiast sprawdzenie warunków ewakuacji będzie polegać na sprawdzeniu: 

• stanu technicznego środków zabezpieczenia przeciwpoŜarowego i stopnia ich 

integracji, w szczególności mających wpływ na ewakuację, takich jak: 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne czy dźwiękowy system ostrzegawczy, 

• ilość i szerokość drzwi ewakuacyjnych, 

• długość, wysokość i szerokość przejść oraz dojść ewakuacyjnych.  

 

Podstawowym celem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji jest 

sprawdzenie przygotowania budynku do sytuacji rzeczywistego zagroŜenia. Dlatego teŜ, 

ćwiczenia powinny być przeprowadzane w chwili, gdy budynek normalnie funkcjonuje, 

przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji, liczba ludzi. 

Przeprowadzenie ćwiczeń powinno być poprzedzone przygotowaniem organizacyjno-

technicznym, a ćwiczenia przeprowadzone według przyjętego scenariusza ewakuacji. Z 

przeprowadzonych ćwiczeń naleŜy sporządzić stosowny protokół. 

 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

54 

6. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA U śYTKOWNIKÓW  OBIEKTU W TYM 

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, Z PRZEPISAMI 

PRZECIWPOśAROWYMI ORAZ Z TRE ŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ 

INSTRUKCJI 

 

Zaznajamianie uŜytkowników oraz zatrudnionych pracowników przebywających w 

budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce z przepisami przeciwpoŜarowymi jest 

realizowane poprzez zapoznanie z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego”, 

szczególnie z: 

o występującymi zagroŜeniami poŜarowymi w budynku oraz 

potencjalnymi przyczynami powstania poŜarów, 

o zadaniami i obowiązkami w zakresie zapobiegania poŜarom oraz 

postępowania na wypadek powstania poŜaru, 

o gaśnicami i urządzeniami przeciwpoŜarowymi, miejscami ich 

lokalizacji, przeznaczeniem oraz zasadami ich uŜycia,  

o warunkami i organizacją ewakuacji. 

lub szkolenia z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej. Szkolenia powinna przeprowadzać osoba 

do tego uprawniona.  

 

Znajomość zapisów Instrukcji obowiązuje wszystkich uŜytkowników i zatrudnionych 

pracowników w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce. 

 

Zapoznanie się z treścią Instrukcji powinno być udokumentowane. Dokumentację 

stanowi własnoręcznie podpisane oświadczenie (Załącznik Nr 3). Druki oświadczeń naleŜy 

przechowywać w teczce akt osobowych pracownika. 

 

Za zaznajomienie z zapisami Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego pracowników i 

uŜytkowników budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce odpowiada dyrektor 

gimnazjum lub osoba go zastępująca, tj. Pan/Pani……………………………. 
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Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego obowiązuje od dnia: 

 

 

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

(dyrektor gimnazjum lub osoba go zastępująca)   

 

Postanowienia Instrukcji obowiązują wszystkich uŜytkowników i zatrudnionych 

pracowników przebywających w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce przy ul. 

Warszawskiej 24. 

 

Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji uŜytkownicy i zatrudnieni pracownicy, 

potwierdzają własnoręcznym podpisem w oświadczeniu wg wzoru w Załączniku Nr 3. 

  

 

 

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

Podpis dyrektora gimnazjum lub osoby zastępującej   
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7. ZADANIA I OBOWI ĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZECIWPOśAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI 

UśYTKOWNIKAMI 

 
 

7.1. Obowiązki właściciela budynku 

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę 

przeciwpoŜarową, jest obowiązany: 

1) przestrzegać przeciwpoŜarowych wymagań techniczno-budowlanych, 

instalacyjnych i technologicznych, 

2) wyposaŜyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia 

przeciwpoŜarowe i gaśnice, 

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic w 

sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na 

terenie, bezpieczeństwo i moŜliwość ewakuacji, 

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji 

ratowniczej, 

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpoŜarowymi, 

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania poŜaru, klęski Ŝywiołowej lub 

innego miejscowego zagroŜenia. 

 

Poza tym, właściciele, zarządcy lub uŜytkownicy budynków:  

• utrzymują urządzenia przeciwpoŜarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej, 

• wyposaŜają budynek w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, 

• umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek poŜaru 

wraz z wykazem telefonów alarmowych, 

• oznakowują, znakami zgodnymi z Polską Normą: 

a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz 

pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są 
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wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający 

informacji niezbędnych do ewakuacji, 

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpoŜarowych i gaśnic, 

c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami 

przeciwpoŜarowymi, 

d) miejsca usytuowania nasady umoŜliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej 

przeciwpoŜarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów 

niebezpiecznych poŜarowo, 

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi poŜarowo, 

f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami 

ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do 

wyjść ewakuacyjnych, 

g) dźwigi dla straŜy poŜarnej, 

h) przeciwpoŜarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące 

uzupełniające źródło wody do celów przeciwpoŜarowych, punkty poboru 

wody, stanowiska czerpania wody,  

i) dźwigi przeciwpoŜarowe, 

j) drogi poŜarowe, 

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagroŜenia wybuchem. 

• utrzymują znajdujące się na nich terenach drogi poŜarowe w stanie umoŜliwiającym 

wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpoŜarowej zgodnie 

z przepisami dotyczącymi przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

poŜarowych. 

 

Czynności z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej mogą wykonywać osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje. 

 

7.2. Obowiązki dyrektora gimnazjum 

Obowiązki dyrektora gimnazjum: 

• nadzór nad przeglądami technicznymi i czynnościami konserwacyjnymi urządzeń 

przeciwpoŜarowych i gaśnic zastosowanych w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 

1 w Warce, 

• planowanie oraz organizację inwestycji, remontów, adaptacji i bieŜącej konserwacji 

urządzeń i instalacji w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce z 
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uwzględnieniem zasad przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, 

• wydawanie poleceń mających na celu usunięcie technicznych usterek zagraŜających 

bezpieczeństwu poŜarowemu, 

• zapewnienie droŜności przejść i dojść ewakuacyjnych, 

• organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych, 

• stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej przez 

wszystkich uŜytkowników i pracowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce, 

• przestrzegać zapisów zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego, 

• zapoznanie z Instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego wszystkich pracowników i 

uŜytkowników Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce. 

 

7.3. Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia 

Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Warce: 

• w przypadku ewakuacji, wyprowadzenie do wyznaczonego miejsca zbiórki i 

sprawdzenie stanu ilościowego podległych uczniów oraz poinformowanie o tym osobę 

odpowiedzialną za ewakuację w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Warce – dyrektora 

gimnazjum lub osoby zastępującej, 

• przestrzegać zapisów zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego, 

• niezwłoczne zgłaszać uszkodzenia czy awarie systemów i urządzeń 

przeciwpoŜarowych. 

 

7.4. Obowiązki kieruj ącego akcją ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacyjną 

Obowiązki kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacyjną w budynkach 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce: 

• natychmiast udać się do miejsca poŜaru i podjąć akcję ratowniczo-gaśniczą lub 

wyznaczyć osoby, których zadaniem będzie szybkie podjęcie akcji gaśniczej przy 

uŜyciu gaśnic, 

• podjęcie i wydanie decyzji o ewakuacji w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

powodującego konieczność jej przeprowadzenia,  

• kierowanie akcją ewakuacyjną lub ratowniczo-gaśniczą w przypadku powstania 

poŜaru lub innego zagroŜenia w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce do 

czasu przybycia jednostek straŜy poŜarnej, 

• koordynowanie procesu ewakuacji osób oraz poinformowanie o stanie ilościowym 
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dowódcy przybyłej na miejsce jednostki straŜy poŜarnej, 

• współpracę uŜytkowników z jednostkami ratowniczymi przybyłymi z zewnątrz w 

zakresie gaszenia poŜaru, usuwania zagroŜeń oraz przeprowadzenia ewakuacji osób i 

mienia, 

• przestrzegać zapisów zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego, 

• w przypadku konieczności udostępnić niniejszą Instrukcje ekipom ratowniczym. 

 

7.5. Obowiązki wszystkich uŜytkowników i pracowników 

Obowiązki wszystkich uŜytkowników i pracowników budynków Publicznego Gimnazjum Nr 

1 w Warce: 

• powiadomić, w przypadku zauwaŜenia poŜaru lub innego zagroŜenia osoby znajdujące 

się w sąsiedztwie poŜaru, naraŜone na jego skutki,  

• znać zagroŜenie poŜarowe budynku i na stanowisku pracy oraz sposoby 

przeciwdziałania moŜliwości powstania poŜarów, 

• znać zasady postępowania w przypadku powstania poŜaru, 

• orientować się w rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń 

przeciwpoŜarowych, a takŜe posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu 

gaśniczego, 

• znać warunki przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób i mienia, 

• w razie powstania poŜaru brać czynny udział w akcji ratowniczo-gaśniczej i 

podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą, 

• brać udział w szkoleniach przeciwpoŜarowych (jeŜeli są organizowane) i ćwiczeniach 

ewakuacyjnych, 

• niezwłocznie zgłaszać usterki mogące spowodować poŜar dyrektorowi gimnazjum lub 

osobie zastępującej,  

• przestrzegać zapisów zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego. 

 

7.6. Obowiązki osób sprzątających 

Obowiązki osób sprzątających pomieszczenia w budynkach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 

Warce: 

• powiadomić, w przypadku zauwaŜenia poŜaru lub innego zagroŜenia osoby znajdujące 

się w sąsiedztwie poŜaru, naraŜone na jego skutki,  

• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bhp i ppoŜ, 
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• opróŜnianie koszy, pojemników przeznaczonych na składowanie odpadków, papieru, 

makulatury bezpośrednio po zakończeniu pracy i usuwanie tych odpadków do 

odpowiednich zasobników poza teren sprzątanych pomieszczeń, 

• znajomość instrukcji alarmowych, zachowania się na wypadek poŜaru lub innego 

zagroŜenia, 

• zgłaszanie przełoŜonym stwierdzonych nieprawidłowości w przeciwpoŜarowym 

zabezpieczeniu pomieszczeń, 

• przestrzegać zapisów zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego. 

 

7.7. Obowiązki pracowników obsługi gimnazjum 

Obowiązki pracowników obsługi budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce (woźnej, 

sprzątaczek, konserwatora): 

• w przypadku ogłoszenia ewakuacji otworzyć wszystkie drzwi ewakuacyjne oraz drzwi 

metalowe na boisko,  

• na polecenie kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacyjną uruchomić 

wewnętrzny system alarmowania, 

• wykonywać polecenia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacyjną. 
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8.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO” powinna być poddawana 

okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takŜe po takich zmianach 

sposobu uŜytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 

zmianę warunków ochrony przeciwpoŜarowej. 

 

2. „INSTRUKCJA BEZPIECZE ŃSTWA POśAROWEGO” powinna się 

znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. 

 

3. Instrukcja opisuje jedynie stan istniejący. 

 

4. Osoba lub podmiot opracowujący instrukcję: 

 

Specjalista ochrony przeciwpoŜarowej 

inŜ. Piotr Jędruszuk 

SGSP Nr 4099 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

62 

9. PRZEPISY I NORMY 

 
 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

178, poz. 1380, Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353)  

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r, w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

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

w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg poŜarowych (Dz. U. 

Nr 124, poz. 1030)  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpoŜarowej (Dz.U. 2003 Nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami) 

6. PN-EN 671-1:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: 

Hydranty wewnętrzne z półsztywnym”  

7. PN-EN 671-2:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: 

Hydranty wewnętrzne z płasko składanym”  

8. PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: 

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z węŜem półsztywnym i hydrantów 

wewnętrznych z węŜem płasko składanym”  

9. PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 

10. PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 

11. PN-N-01256-1:1992 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa” 

12. PN-N-01256-2:1992 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 

13. PN-N-01256-5:1998 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poŜarowych” 
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10. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1  
 
 
 

Protokół Nr ______ 
z zabezpieczenia przeciwpoŜarowego prac poŜarowo-niebezpiecznych 

   

1.   Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.   Technologia prac przewidzianych do realizacji: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.   Właściwości poŜarowe materiałów palnych występujących w miejscu prac: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.   Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub 

rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych poŜarowo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.   Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z 

pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych poŜarowo oraz 

sposoby zabezpieczeń obszarów sąsiadujących: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.   Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia, itp. 

na okres wykonywania prac niebezpiecznych poŜarowo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce, ul. Warszawska 24 
 

64 

7.    Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prac: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8.    Środki i sposoby alarmowania współpracowników oraz straŜy poŜarnej w przypadku 

powstania poŜaru: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.    Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 

toku prac: 

________________________________________________________________________ 

10.  Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa poŜarowego w toku 

wykonywania prac: 

________________________________________________________________________ 

11.  Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu: 

________________________________________________________________________ 

Podpisy członków komisji:  

L.p. Imię, nazwisko Stanowisko Podpis 

    

    

    

    

 

  Warka, ___________________________ 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2  

 

 

Zezwolenie Nr ______ 
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych poŜarowo 

1.   Miejsce pracy (pomieszczenie, instalacja): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.   Rodzaj pracy: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.   Czas pracy (wyszczególnić dni i godziny): 

________________________________________________________________________ 

4.   ZagroŜenie poŜarowe (wybuchowe) w miejscu pracy: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.   Sposób zabezpieczenia przed moŜliwością zainicjowania poŜaru (wybuchu): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.   Osoby odpowiedzialne za:  

a)         przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku 
prac niebezpiecznych poŜarowo:__________________________________ 

Imię i Nazwisko 

 

Stwierdzam wykonanie: ___________________ 
Podpis 

   

b)         wyłączenie rejonu prac spod napięcia:____________________________ 
Imię i Nazwisko 

 

             Stwierdzam wykonanie: ____________________________ 
Podpis 

 

c)         dokonanie analizy stęŜeń par cieczy, gazów, pyłów w zakresie występowania 
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niebezpiecznych stęŜeń: ____________________________ 
Imię i Nazwisko 

 

             Stwierdzam wykonanie: ____________________________ 
Podpis 

 

d)         stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaŜ:  

____________________________ 
Imię i Nazwisko 

 
 
            Przyjąłem do wykonania: ____________________________ 

Podpis 

 

UWAGA: niepotrzebne skreślić  

 

7.   Zezwalam na rozpoczęcie prac:  

w dniu(ach) ____________od godz.______ do godz. ______  

 
____________________________ ____________________________ 

Wnioskujący     Przewodniczący komisji 

 

8.   Prace zakończono w dniu_________________ o godzinie ___________________ 

____________________________ 
Wykonawca 

 

9. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań 
mogących zainicjować poŜar: 
 

 
Skontrolował: 
 
____________________________ 

Podpis 

                                                                                                                                                                  
Stwierdzam odebranie robót: 
 
____________________________ 

Podpis 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 3  
 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

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

Imię i nazwisko pracownika 

 
 

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

    Stanowisko 

 

  

Oświadczam, Ŝe zostałem/am zapoznany/a z "Instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Warce przy ul. Warszawskiej 24”  

 

 Treść powyŜszej instrukcji przyjąłem/am do wiadomości i stałego 

 przestrzegania. 

 

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

Data i podpis pracownika 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4  
 
 
 

WYKAZ PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH NALE śY 
POWIADOMI Ć W PRZYPADKU POśARU LUB 

INNEGO ZAGRO śENIA  (wypełniać ołówkiem) 
 
 

Lp. Imi ę i Nazwisko 
 

Stanowisko 
 

Telefon 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5  
 

 
KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI 

 
 

Data Uwagi 
Imię i Nazwisko osoby 
dokonującej aktualizacji 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA 
post ępowania na wypadek po Ŝaru 

 

KAśDY, KTO ZAUWAśY POśAR, ZOBOWIĄZANY  
JEST NIEZWŁOCZNIE: 

1. Powiadomi ć o po Ŝarze osoby znajduj ące si ę w strefie zagro Ŝenia. 
2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomi ć StraŜ PoŜarną, podaj ąc: 

- gdzie si ę pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja, 
- co si ę pali – mieszkanie, piwnica, dach, biuro, 
- czy jest zagro Ŝone Ŝycie ludzkie, 
- numer telefonu, z którego si ę dzwoni oraz swoje nazwisko 
(po odło Ŝeniu słuchawki nale Ŝy chwil ę odczeka ć, by umo Ŝliwi ć  
ewentualne sprawdzenie wiarygodno ści zgłoszenia). 

3. Powiadomi ć właściciela, zarz ądcę lub słu Ŝbę dozorowania obiektu. 
4. Przyst ąpić do gaszenia po Ŝaru przy pomocy ga śnic. 
5. Udzieli ć pomocy osobom poszkodowanym lub zagro Ŝonym. 
6. W miar ę moŜliwo ści zabezpieczy ć mienie, dokumentacj ę, itp. przed 
poŜarem i osobami postronnymi. 

 

DO CZASU PRZYBYCIA STRA śY POśARNEJ 
akcją kieruje wła ściciel obiektu, zarz ądca lub pracownik ochrony, 
względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana; po p rzybyciu 
jednostek Stra Ŝy PoŜarnej – kieruj ący działaniami ratowniczymi. 
 

TELEFONY ALARMOWE 
 

Telefon ratunkowy  112   Pogotowie gazowe …….  
 
Państwowa Stra Ŝ PoŜarna  998   ………………….  ……. 
 
Policja     997  ………………….  ……. 
 
Pogotowie ratunkowe  999  ………………….  ……. 

 
Niniejsza instrukcja jest zgodna z wymaganiami usta wy z dnia 14 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpo Ŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2 010 r. Nr 57, 
poz. 353) oraz § 4.2 pkt. 3 rozporz ądzenia Ministra Spraw Wewn ętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo Ŝarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz . U. Nr 109, poz. 719)  
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ZAŁ ĄCZNIK NR 7  
 

GP-6x ABC 
Uruchomienie 

(po dostarczeniu gaśnicy w miejsce poŜaru) 
 

- zrywamy plombę i wyciągamy zawleczkę 
blokującą, 

- kierujemy strumień środka gaśniczego na 
ognisko poŜaru i uruchamiamy dźwignię. 

 
Działanie gaśnicy proszkowej moŜna w 
kaŜdej chwili przerwać przez zwolnienie 
dźwigni uruchamiającej. 

 
Gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji 
pionowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSE-2x 
Uruchomienie 

(po dostarczeniu gaśnicy w miejsce poŜaru) 
 

- zrywamy plombę i wyciągamy zawleczkę 
blokującą, 

- kierujemy strumień środka gaśniczego na 
ognisko poŜaru i uruchamiamy dźwignię. 

 
Działanie urządzenia gaśniczego moŜna w 
kaŜdej chwili przerwać przez zwolnienie 
dźwigni uruchamiającej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrant 52 
 

Uruchomienie 
(obsługę hydrantu powinny stanowić dwie 
osoby, jedna obsługuję prądownicę a druga 

zawór hydrantowy) 
 

- otworzyć szafkę, 
- rozwinąć wąŜ tłoczny zakończony 

prądownicą, 
- odkręcić zawór hydrantowy, 

- skierować strumień wody na źródło ognia i 
odkręcić prądownicę 
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Hydrant 25 
 

Uruchomienie 
 

- otworzyć szafkę, 
- wysunąć bęben na zewnątrz szafki, 

- odkręcić zawór hydrantowy 
- rozwinąć wąŜ zakończony prądownicą na 

odległość niezbędną do gaszenia, 
- skierować strumień wody na źródło ognia i 

odkręcić prądownicę 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 8  
 

 

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania 

hydrantów wewnętrznych zainstalowanych na wodociągowej instalacji przeciwpoŜarowej w 

stałej sprawności technicznej zgodnie z PN-EN 671-3 „Stałe urządzenia gaśnicze. 

Hydranty wewnętrzne” oraz zaleceniami producentów obejmuje: 

− sprawdzenie czy urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i czy elementy 

nie są skorodowane lub przeciekające, 

− sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest oznakowane oraz czy instrukcja 

obsługi jest czysta i czytelna, 

− sprawdzenie mocowania do ściany, 

− sprawdzenie czy wąŜ na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, 

zuŜycia czy pęknięć, 

− sprawdzenie czy zaciski i taśmowanie węŜa jest prawidłowe i właściwie 

zaciśnięte, 

− sprawdzenie czy bęben węŜa obraca się lekko w obu kierunkach, 

− sprawdzenie dla bębnów wahliwym zamocowaniem czy oś (zamocowanie) 

obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180°, 

− sprawdzenie przy bębnach ręcznych czy zawór odcinający jest właściwego 

typu i czy działa łatwo i prawidłowo, 

− sprawdzenie przy bębnach automatycznych pracy zaworu automatycznego oraz 

serwisowego zaworu odcinającego, 

− sprawdzenie stanu przewodów zasilających w wodę (rurociągów), 

− sprawdzenie skrzynki hydrantowej czy nie jest uszkodzona, 

− sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje, 

− sprawdzenie pracy prowadnic węŜa, 

− sprawdzenie czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest 

uŜycie miernika ciśnienia i wskaźnika wypływu) 

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na 5 lat w celu utrzymania 

hydrantów wewnętrznych zainstalowanych na wodociągowej instalacji przeciwpoŜarowej w 

stałej sprawności technicznej obejmuje: 

− poddanie węŜy próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji 

zgodnie z PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2. 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być 
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oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. 

Dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie, która nie moŜe 

zakrywać Ŝadnych oznaczeń producenta: 

Etykieta powinna zawierać następujące informacje: 

• słowo „SPRAWDZONE” 

• znak jednoznacznie identyfikujący osobę kompetentną 

• data (rok i miesiąc) kiedy konserwacja była przeprowadzona 
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11.  PLANY GRAFICZNE 
 
 

1. LEGENDA 

2. USYTUOWANIE 

3. Budynek niski – PIWNICA 

4. Budynek niski – PARTER 

5. Budynek niski – I PIĘTRO 

6. Budynek wysoki – PARTER 

7. Budynek wysoki – I PIĘTRO 

8. Budynek wysoki – II PIĘTRO 

9. Budynek sali gimnastycznej – PARTER 

10. Budynek stary – PIWNICA 

11. Budynek stary – PARTER 

12. Budynek stary – I PIĘTRO 

 

 

 

 

 

 


























