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1. PODSTAWY OPRACOWANIA. 

 

         Obowiązek opracowania instrukcji wynika z postanowień § 6.1. Rozporządzenia 

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

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 

2010r., poz. 719).   Instrukcję opracowano na podstawie: 

1 Dokumentacji Budynków; informacji otrzymanych od Zleceniodawcy; 

udostępnionych projektów budynków; dokumentacji z kontroli okresowej budynków 

2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity po zmianach 

opublikowany w Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 

2002 r., poz. 147, z późniejszymi zmianami). 

4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

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

U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690; z późniejszymi zmianami). 

5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

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

6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 

124 z 2009 r., poz. 1030). 

7 Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu 

trwania pożaru. 

8 Polska Norma PN-N-01256-01:1992. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

9 Polska Norma PN-N-01256-02:1992. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

10 Polska Norma PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe. 

11 Polska Norma PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania 

znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

12 Polska Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

13 Polska Norma PN-EN 2: 1998 Podział pożarów 

14 PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

15 PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania. 

16 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

17 PN-B-02431-1 – Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. Wymagania. 
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2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

               

         Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie szczegółowych wymagań 

zabezpieczenia przeciwpożarowego dla kompleksu budynków użytkowanych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa –  na cele biurowe i laboratoryjne 

mieszczących się w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250B. 

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia założenia ujęte 

w postanowieniach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

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

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

zagadnienia: 

 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 

użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków 

technicznych. 

 Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 

 Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 

 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 

prace są przewidywane. 

 Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi. 

 Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz 

z przepisami przeciwpożarowymi.  

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, 

co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu 

lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

 
Ponadto, zakres tematyczny niniejszej instrukcji uwzględnia założenia ujęte w 

„Ramowych wytycznych w sprawie zakresu tematycznego instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i obejmuje następujące 

zagadnienia: 

 

 charakterystykę pożarowo-techniczną obiektu, a w tym: 

o charakterystykę ogólną obiektu,  

o klasyfikację do kategorii zagrożenia ludzi i obciążenie ogniowe 

poszczególnych części obiektu, 

o odporność pożarową obiektu oraz odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych, 

o podział obiektu na strefy pożarowe, 

o drogi ewakuacji z obiektu i ich części, 

o potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się w 

obiekcie. 

 przepisy profilaktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

o warunki ogólne, 

o zapewnienie warunków ewakuacji osób i mienia, 

o utrzymanie prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń, 

o składowanie i przechowywanie materiałów palnych, 

o wymagania przy aranżacji pomieszczeń, 
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o wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, 

o prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych, 

o lokalne wymagania w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego, 

 zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo, 

 rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków bezpieczeństwa 

pożarniczych i ewakuacyjnych w obiekcie (w tym wykaz ilościowy sprzętu), 

 techniczne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu (z uwzględnieniem 

opisu funkcjonowania: hydrantów wewnętrznych i innych instalacji i urządzeń 

przeciwpożarowych). 

 organizację i warunki ewakuacji w kontekście funkcji obiektu lub jego części (z 

uwzględnieniem opisu środków służących do ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie 

oraz sposobów prowadzenia ewakuacji zorganizowanej i indywidualnej), 

 zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, w tym: zasady 

alarmowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, 

o zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego 

zagrożenia, 

o zasady zabezpieczania pogorzeliska, 

 organizację i zasady szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 wykaz telefonów alarmowych.   

 

3.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW. 

 

3.1.  LOKALIZACJA I OPIS BUDYNKÓW. 

 

Budynki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zlokalizowane są w 

Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250B. 

Kompleks budynków WIORiN został zbudowany na przełomie lat siedemdziesiątych. 

Budynki posiadają konstrukcję ścian, stropów i konstrukcję klatek schodowych – niepalną.  

 

W skład zespołu budynków wchodzą: 

1. Budynek administracyjno – biurowy (nr 12) - Budynek trójkondygnacyjny - 

piwnica, parter, I piętro i II piętro. Nad II piętrem pomieszczenia techniczne 

maszynowni dźwigu. 

 

 OPIS KONSTRUKCJI (stan aktualny na podstawie przeglądu z 11. 2015r.) 

- Budynek wykonano w konstrukcji szkieletowej, uprzemysłowionej. Nośną 

konstrukcję stanowią prefabrykowane ramy H o układzie podłużnym. Wysokość 

kondygnacji 3,6m, siatka słupów w kierunku podłużnym 4,8m.  

- W korytarzach wykonano indywidualne podciągi prefabrykowane - wzmocnienia 

konstrukcji w postaci zamontowanych elementów stalowych wykonanych z 

kątowników i ceowników.   

- Stropy prefabrykowane kanałowe. W przejściach instalacji – miejsca wykonywane na 

mokro. 

- Stropodach wentylowany z płyt korytkowych dachowych opartych na ściankach 

ażurowych.  

- Wieńce wykonane na każdej kondygnacji, wieńce wylewane na mokro 

- Ściany wewnętrzne piwnic żelbetowe, wykonywane na mokro 

- Ściany usztywniające prefabrykowane indywidualnie oraz w części wylewane na 

mokro. 

- Ścianki działowe gipsowe wykonane z płyt Promonta, z cegły dziurawki oraz płyt 
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gipsowo – kartonowych. W pomieszczeniach laboratoryjnych ścianki działowe w 

technologii szklonego aluminium. 

- Ściany zewnętrzne osłonowe lekkie wykonane w technologii profili aluminiowych i 

aluminiowych szklonych. 

- Fasada aluminiowa anodowana 

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych lekkie  typu Feal 

- Klatki schodowe wykonane z indywidualnie zaprojektowanych prefabrykatów 

- Fundamenty – stopy i ławy fundamentowe żelbetowe wykonane na mokro 

- Szyb windy żelbetowy wylewany na mokro, oddylatowany od konstrukcji budynku 

- Konstrukcja maszynowni windy – płyta żelbetowa wylewana na mokro. 

- Połączenia elementów ram i podciągów – spawane 

DACH 

- Konstrukcja z płyt korytkowych, z korytami wewnętrznymi. Rury spustowe  

z koryt odprowadzających wodę  prowadzone wewnątrz budynku. 

- Do dachu mocowane elementy wywiewne oraz klimatyzacyjne, ponad dach wznosi 

się konstrukcja  pomieszczenia technicznego windy.  

- Pokrycie dachu – papą termozgrzewalną na płytach PW 11A nowe, nowe opierzenia i 

instalacja odgromowa.  

- Ocena pomieszczenia technicznego na dachu – nowe pokrycie papą termozgrzewalną, 

nowe opierzenia i instalacja odgromowa, ocieplenie styropianem tynki mineralne w 

systemie BSO.  

 

2. Budynek Laboratorium (nr 11+ łącznik) – budynek dwukondygnacyjny. 

 

 OPIS KONSTRUKCJI (stan aktualny na podstawie przeglądu z 11. 2015r.) 

- Budynek wykonano w konstrukcji szkieletowej uprzemysłowionej. Nośną konstrukcje 

stanowią prefabrykaty ramy H o układzie podłużnym.  Wysokość kondygnacji 3,6m. 

Siatka słupów w kierunku poprzecznym 5,4m + 3,3m + 5,4m. Ramy H wykonano jako 

prefabrykaty indywidualne.  

- Podciągi wykonano  jako indywidualne żelbetowe wylewane na mokro.   

- Stropy prefabrykowane kanałowe.  

- Stropodach wentylowany z płyt  korytkowych dachowych otwartych opartych na 

ścianach ażurowych z cegły dziurawki. Fragmenty stropów w których  zlokalizowano 

wentylację zostały wykonane na mokro na placu budowy. Wieńce żelbetowe 

wykonywane na mokro.   

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych lekkie typu FEAL. Ściany zewnętrzne 

piwnic – żelbetowe oraz murowe z bloczków M4 i M6. Ściany usztywniające 

wylewane na mokro. 

- Klatka schodowa wykonana z indywidualnych prefabrykatów. 

- Fundamenty – stopy i ławy wykonano jako żelbetowe i betonowe na mokro. 

- Wysokość całego budynku 10,8m długość 33,9m, szerokość 15,3m 

- Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i piwnicy 

- Ścianki działowe w przeważającej mierze pro-monta grubości 10cm, po części ścianki 

z cegły dziurawki grubości 6cm. 

ŁĄCZNIK  wiszący  pomiędzy budynkami 11 i 12 na wysokości I piętra 

- Łącznik wykonano w konstrukcji stalowej oparty z jednej stropy na ryglu ramy  

budynku nr 12 oraz na ścianie szczytowej budynku nr 11 

- Konstrukcja stropu to  dwa podciągi stalowe z dwóch ceowników. Podciągi 

zamocowane w wieńcu budynku nr 12. Na podciągach ułożono belki stropowe  

z dwuteowników 140. Na dolnych stopkach belek ułożono płyty stropowe WPS150.  
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- Konstrukcja stropodachu łącznika wykonana z płyt PW8/BU2 na belkach stalowych. 

Konstrukcja stropodachu to 4 belki stalowe. Belki stężono za  pomocą kątowników 

przyspawanych do  górnej półki dwuteowników.  

3. Budynek Komory na ziemniaki (nr 13) – o konstrukcji murowanej ze stropem 

żelbetowym, zlokalizowany pod szklarniami. 

 

 OPIS KONSTRUKCJI 

- Ściany piwnic betonowe wykonywane na mokro 

- Fundamenty żelbetowe wykonywane na mokro 

- Strop nad piwnicą z płyt kanałowych, Parter – konstrukcje stalowe wykonane jako 

ramy poprzeczne ze ścianami z płyt lekkich obornickich typu Pw8 

- Stropodach z  płyt obornickich Pw8 

- Okna stalowe typu „Metalplast” i „Witnica”  

- Szyb windowy żelbetowy wykonywano na mokro 

- Ścianki działowe w piwnicach  - bloczki żwirobetonowe grubości 12cm 

- Konstrukcja mieszana, układ konstrukcyjny podłużny 

- Piwnica w technologii tradycyjnej 

- Ramy przyziemia zaprojektowano jako stalowe z dwuteowników 160, słupy ram 

opierają  się na wieńcach stropów nad piwnicami 

- Strop nad przyziemiem z płyt kanałowych 

- Fundamenty – ławy betowe, stopa pod szyb windy żelbetowa 

DACH 

- Dach wykonany z płyt Pw8  

- Pokrycie z płyt pw 11 A i papy termozgrzewalnej, nowe opierzenia i nowa instalacja 

odgromowa  

 
3.2. CHARAKTERYSTYKA  FUNKCJONALNA  OBIEKTÓW  

 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO BIUROWY 

- Ilość kondygnacji nadziemnych (budynek podpiwniczony) 3 

- Powierzchnia użytkowa około 3240 m
2
 

+ piwnica 

- Wysokość budynku (N – niski – poniżej 12m) około 11 m 

 UKŁAD  FUNKCJONALNY:  

 PIWNICA Pomieszczenia magazynowe, rozdzielnie elektryczne, 

pomieszczenia warsztatowe, pomieszczenia socjalne, 

komunikacja, kotłownia gazowa, 

 PARTER Pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, hall, 

komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

 I  PIĘTRO Pomieszczenia biurowe, sekretariat, komunikacja, 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

 II  PIĘTRO Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne, 

komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

 

BUDYNEK  LABORATORIUM 

- Ilość kondygnacji nadziemnych (budynek podpiwniczony) 2 

- Powierzchnia użytkowa około 745 m
2
 

+ piwnica 

- Wysokość budynku (N – niski – poniżej 12m) około 7,40m 
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 UKŁAD  FUNKCJONALNY:  

 PIWNICA Garaże, komunikacja  

 PARTER Rejestracja i przyjmowanie prób, magazyn prób, 

pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe, 

komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

 I  PIĘTRO Pomieszczenia biurowe, pracownie, pomieszczenia 

magazynowe, śluzy, komunikacja, pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne 

 

BUDYNEK  KOMORY  NA  ZIEMNIAKI 

- Powierzchnia użytkowa około 573m
2
 

- Wysokość budynku (N – niski – poniżej 12m)  

 UKŁAD  FUNKCJONALNY:  

 Komora nr 1 Magazyn ziemniaków, obróbka ziemniaków 

 Komora nr 2 Magazyn ziemniaków, obróbka ziemniaków 

 
Maksymalna ilość osób przebywających równocześnie w budynkach – około 90 osób.  

 

Czas pracy w budynkach: 

- W pomieszczeniach  biurowych i laboratoryjnych: 7.00 – 16.00 

 

3.3.  RODZAJ PRAC – ZADAŃ REALIZOWANYCH W BUDYNKACH: 

 

  W części administracyjno - biurowej  

 

1 Prace administracyjno-biurowe związane z działalnością WIORiN 

 
 W części laboratoryjnej  

 

1 Prace laboratoryjne – związane z badaniem dostarczonych próbek. 

 
 Charakterystyka pożarowa wybranych materiałów używanych w procesie oraz 

występujących w obiekcie 

1 Papier - Zapalność i intensywność palenia się papieru i wyrobów papierniczych 

uzależniona jest od rodzaju papieru (papier gazetowy, papier luźny, tektura falista, 

karton, papier toaletowy, zeszyty itp.) 

Temperatura zapalenia papieru gazetowego wynosi ok. 230
0
C, innych rodzajów 

papieru waha się od 250-360
0
C. Złożony luzem (ścinki) posiada temperaturę 

zapalenia 230
0
C. Wartość cieplna 3900 Kcal/kg 

2 Drewno – opakowania zbiorcze; materiały drewnopochodne stanowiące wystrój 

wnętrz: Szybkość spalania się drewna uzależniona jest od jego rozdrobnienia. Im 

większe rozdrobnienie, tym na ogół szybkość spalania będzie większa. Rozdrobnienie 

drewna ma również zasadniczy wpływa na jego zapalność. 

Ze wzrostem grubości drewna maleje szybkość spalania oraz wrażliwość na 

zapalenie. Średnia szybkość spalana drewna okrągłego wynosi 1 mm w ciągu 1 

minuty. Jeżeli drewno będzie poddawane działaniu temperatury, to zachodzić będzie 

w nim szereg zjawisk: 

- w temperaturze do 110
0
C następuje rozkład warstwy zewnętrznej drewna, 

odparowuje woda i wydzielają się lotne substancje w postaci tlenku węgla, metanu, 
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etylenu,  

- w temperaturze od 110-150
0
C wzrasta intensywność wydzielania się lotnych 

substancji i odparowania wody, a drewno zaczyna nabierać złotawego koloru 

- w temperaturze od 150-230
0
C drewno zaczyna się zwęglać i zabarwiać na kolor 

brunatny. Działająca na drewno wysoka temperatura powoduje wytwarzanie się w 

nim gazów, które uchodzą na zewnątrz 

- w temperaturze od 230-270
0
C powstaje węgiel piroforyczny o dużej zdolności 

pochłaniania tlenu, który zaczyna się słabo żarzyć 

- w temperaturze od 300 -600
0
C utworzony węgiel zapala się i drewno płonie 

Powierzchnie gładkie, polerowane zapalają się dużo trudniej niż powierzchnie 

szorstkie. 

Temperatura zapalenia drewna uzależniona jest od rodzaju i wynosi średnio: 

- dla drewna olchowego 180
0
C 

- dla drewna sosnowego i świerkowego od 390-470 
0
C 

- dla drewna dębowego, bukowego i grabowego 600
0
C 

Jak wynika z zestawienia temperatura zaplenia drewna rośnie wraz z jego ciężarem 

właściwym. 

3 Gaz ziemny – kotłownia CO: Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. Gaz 

nie jest trujący, ale przy zawartości w powietrzu w granicach 25-30% może 

oddziaływać dusząco i narkotyzująco na człowieka. Przy stężeniu gazu w powietrzu w 

granicach 5-15% objętości tworzy mieszaninę wybuchową, której zapłon może 

powstać niemal przy każdym zaiskrzeniu (energia zapłonu powyżej 0,1 mJ). 

4 Kable elektryczne: Najczęściej posiadają powłoki wykonane z tworzywa 

polietylenowego lub polwinitowego. Kable polwinitowe mogą ulegać rozkładowi 

termicznemu w temperaturze powyżej 250
0
C z wydzielaniem palnych i toksycznych 

produktów lotnych. Temperatura zapłonu tych kabli wynosi od 262-275
0
C. Polietylen 

izolacyjny ma znacznie wyższą temperaturę zapłonu – około 400
0
C. Izolacja z 

polietylenu nie rozkłada się termicznie do temperatury około 350
0
C przy braku 

dostępu tlenu z powietrza. Polietylen w wyższej temperaturze wydziela znacznie 

więcej gazów palnych. 

Podczas rozkładu termicznego w temperaturze około 400
0
C w czasie 15 minut 

polwinit izolacyjny wydziela średnio około 71 l gazów palnych, natomiast polietylen 

w temperaturze około 350
0
C, w czasie 15 minut wydziela ok. 268 l produktów 

palnych. Podczas palenia się kabli z izolacją polietylenową wydziela się silnie 

toksyczny gaz – chlorowodorowy. W czasie rozkładu termicznego polwinitu i 

polietylenu wydzielają się także znaczne ilości toksycznych węglowodorów 

aromatycznych i alifatycznych. Kable o izolacji polwinitowej w początkowej fazie 

pożaru powodują szybszy przyrost temperatury otoczenia. 

Kable o izolacji polietylenowej w czasie pożaru stwarzają większe niż kable 

polwinitowe zagrożenie dla kabli sąsiadujących, ze względu na ściekający, palący się 

intensywnie polietylen 

 

3.4. DOJAZDY DO BUDYNKU ORAZ ZAOPATRZENIE WODNE. 

 

 DROGI POŻAROWE 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 

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

Nr 124 z 2009 r., poz. 1030) właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na 
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nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy 

jednostek ochrony przeciwpożarowej.  
Na teren działki prowadzi wjazdy z drogi utwardzonej od strony ul. Grunwaldzkiej. 

Droga pożarowa została przedstawiona na rzucie terenu – załącznik do Instrukcji. 

 

 

 PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE WODNE DO ZAWNETRZNEGO 

GASZENIA POŻARU 

Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu ustala się biorąc pod 

uwagę postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 

121, poz. 1139).  

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu 

nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w 

zależności od jego średnicy nominalnej (DN) powinna wynosić co najmniej: 

 

- dla hydrantu nadziemnego DN 80   – 10 dm
3
/s, 

- dla hydrantu nadziemnego DN 100             – 15 dm
3
/s, 

- dla hydrantu podziemnego DN 80   – 10 dm
3
/s,  

 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają istniejące 3 hydranty 

zewnętrzny zlokalizowana w pobliżu budynków – odległość około 75 m oraz siec 

hydrantów miejskich zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej. 

 

 

 

 

 

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych 

została przedstawiona na rzucie 

terenu  

– załącznik do Instrukcji. 

 

 

4. KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW 

Klasyfikacja pod względem wysokości obiektów - Ze względu na wysokość obiektu 

klasyfikujemy go do grupy obiektów niskich (N) tzn. do 12 m wysokości włącznie. 
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 Ustalenie wymaganej klasy odporności pożarowej dla budynków 

Dla poszczególnych części w obiekcie, przyjąć należy następujące klasy odporności 

pożarowej: 

LP Klasyfikacja pomieszczeń Kategoria 

1 Pomieszczenia biurowe, laboratoryjne i socjalne ZL III 

2 Pomieszczenie sali konferencyjne (ponad 50 osób) ZL I 

3 Kotłownia i pomieszczenia magazynowe  Qd<500 MJ/m
2
 

 

W budynkach WIORiN nie występują strefy oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

LP Wymagana klasa odporności pożarowej budynków Klasa odporności 

pożarowej 

1 Budynek biurowy ZL III - niski C 

2 Budynek laboratorium ZL III - niski C 

 

 Wymagania dla elementów budynku w zakresie odporności ogniowej 

Wymagana 

klasa odp. 

pożarowej 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 

Strop Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przykrycie 

dachu 

C klasa 

odporności 

pożarowej 

 

 

R 60 

 

R 15 

 

REI 60 

 

EI 30 

 

EI 15 

 

E 15 

 

Oznaczenia w tabeli: 

(-) – nie stawia się wymagań 

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

odporności ogniowej elementów budynku 

E – szczelność ogniowa (w minutach) określona jw. 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach) określona jw. 

 

 Stopień rozprzestrzeniania ognia – wszystkie elementy NRO; izolacja termiczna 

dachów – materiał niepalny 

 Elementy wykończenia wnętrz – występują elementy trudno zapalne lub niepalne 

 

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową  

 

 Określenie dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej 

Dopuszczalna wielkości strefy pożarowej ZL III  (dla budynku niskiego 

wielokondygnacyjnego) - do 8.000 m
2
 

Dopuszczalne wielkości strefy pożarowej nie jest przekroczona. 

 

WARUNKI EWAKUACJI: 

 szerokość wyjść z pomieszczeń – nie mniej niż 0,9m w świetle, 

 szerokość wyjścia z budynku – głównego min 100; pozostałych min 90 cm 

 Długość dojścia  ewakuacyjnego: przy dwóch dojściach 60 m (długość dojść nie jest 

przekroczona) 
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 Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych: 1,40 m  

 Szerokość klatki schodowej – 1,20 

 Szerokość spocznika – 1,50 m  

 

 

 

 

 

Wyjście ewakuacyjne (główne) z 

budynku - drzwi zewnętrzne       

 

 

 

 

  Klatka 

schodowa   

(wydzielona – 

zamykana 

drzwiami)   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  Poziome 

drogi ewakuacyjne   

(w części wyre-

montowanej) 

   

Poziome drogi  

ewakuacyjne   

(w części niewyre-

montowanej) 

 

 
 

 

Należy wymienić lub zabezpieczyć do stopnia trudnozapalności drewnopochodne 

(wykonane z płyty paździerzowej) okładziny ścian i sufitów na poziomych drogach 

ewakuacyjnych (korytarzach) w części niewyremontowanej. 
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4.1  INSTALACJE  TECHNICZNE W BUDYNKACH: 

Budynki wyposażone są w instalacje: 

 wodociągową - miejską 

 kanalizacji sanitarnej – podłączonej do sieci miejskiej 

 centralnego ogrzewania  

2 kotły gazowe 

 

Kotłownia nie została wydzielona od 

pozostałej części budynku  

Brak zabezpieczenia pomieszczenie 

kotłowni gazowej: 

- ściany EI 60 

- drzwi EI 30 

 

 
 wentylacyjną (grawitacyjną i w niektórych pomieszczeniach mechaniczną) 

 kominową  

 hydrantową – 9 hydrantów wewnętrznych – Ø 25 

 elektryczną 

Brak wyprowadzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu na elewację budynku - 

budynek posiada strefę pożarowa powyżej 1000 m
2
 

 

5. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I  DROGI  JEGO  

ROZPRZESTRZENIANIA. 

 

5.1.  ZAGROŻENIE POŻAROWE. 

Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach analizowanego obiektu, może wystąpić na 

skutek: 

 pozostawiania bez nadzoru odbiorników energii elektrycznej nieprzystosowanych do 

ciągłej eksploatacji (bez samoczynnych zabezpieczeń lub automatyki sterowniczej - 

piecyki, promienniki, grzejniki olejowe)  

 niewłaściwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwacji instalacji i 

urządzeń elektroenergetycznych, 

 prowizorycznego zakładania połączeń lub obwodów instalacji elektrycznej, lub też 

prowizorycznego podłączenia odbiorników elektrycznych, niezgodnie z PBUE lub 

instrukcją producenta, 

 montażu gniazd wtyczkowych i przewodów elektrycznych na palnym podłożu bez 

zastosowania osłon metalowych i izolatorów, 

 przeciążania instalacji elektrycznych w wyniku podłączenia do jednego obwodu kilku 

odbiorników o dużej mocy, 

 wyrzucania niedopałków tytoniu do koszy na odpady oraz opróżniania popielniczek z 

niedopałkami do koszy (innych pojemników), w których znajdują się materiały palne 

jak np. papier, tektura, tworzywa sztuczne, 

 zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych bezpiecznikami o wartościach 

prądowych większych niż wynika z projektu (opisu tablic) lub też „naprawianymi” 

drutem bezpiecznikami topikowymi, 

 zbyt bliskiego składania materiałów palnych od punktów świetlnych, 
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 zwarć w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego 

instalacji, nie prowadzenia okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji 

instalacji i urządzeń elektrycznych, 

 niewłaściwego prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, między innymi takich 

jak: spawanie, cięcie gazowe, lutowanie, zgrzewanie, itp. prowadzonych najczęściej 

w trakcie remontów lub modernizacji pomieszczeń oraz napraw pojazdów i osprzętu 

specjalistycznego 

 braku ochrony odgromowej budynku, 

 umyślnego podpalenia lub zaprószenia ognia, 

 palenia tytoniu w pomieszczeniach nieprzystosowanych 

 

5.2.  DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU. 

 

Drogi rozprzestrzeniania się pożaru uzależnione są od: 

 lokalizacji pomieszczeń, w których powstał pożar, 

 warunków budowlanych poszczególnych pomieszczeń oraz ich wyposażenia  

 powierzchni i kubatury pomieszczenia, w którym powstał pożar, 

 połączeń funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń, 

 rodzaju oddzieleń budowlanych pomiędzy pomieszczeniami, 

 palności elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak: ściany, stropy, dachy, 

słupy, 

 ilości i rodzaju składowanych materiałów palnych, sposobu ich ułożenia, 

wydzielenia, zachowania przerw i przejść, 

 nie zabezpieczenia przed przemieszczaniem się ognia w przewodach  wentylacyjnych 

oraz kanałach kablowych, 

 sposobu zabezpieczenia otworów drzwiowych, okiennych, dróg komunikacyjnych i 

ewakuacyjnych. 

 

5.3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

POŻARU. 

 

Rozważając kolejno powyższe czynniki można stwierdzić, że im większa 

powierzchnia pomieszczeń oraz im większe nagromadzenie materiałów palnych bez 

zachowania należytych odległości, tym istnieją większe możliwości szybkiego 

rozprzestrzeniania się pożaru.  

Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku braku właściwych oddzieleń pomiędzy 

funkcjonalnie związanymi pomieszczeniami. 

 

Czynnikami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się pożaru są: 

 późne jego zauważenie, oraz zbyt długie w czasie alarmowanie straży pożarnej,  

 niedostateczna ilość podręcznego sprzętu gaśniczego; także brak umiejętności 

obsługi tego sprzętu przez pracowników, może mieć istotny wpływ na nie ugaszenie 

pożaru w zarodku i jego rozprzestrzenienie poza miejsce powstania. 
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6.  ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU. 

 

6.1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE. 

 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu przede 

wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi, a także ochronę dóbr materialnych przed pożarem. 

 

Zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku należy w szczególności: 

 

  przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i 

ewakuacyjnych, 

  wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze i inne urządzenia 

ratownicze zgodnie z zasadami  

  zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość 

ewakuacji, 

  przygotować budynek do prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia, oraz 

prowadzenia akcji ratowniczej, 

  zapoznać pracowników ze sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru 

lub innego miejscowego zagrożenia, 

  zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, 

instrukcjami i wytycznymi wewnętrznymi. 

 

6.2.  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 

6.2.1. Obowiązki Właściciela reprezentowanego przez Dyrektora WIORiN. 

        Na podstawie postanowień zawartych w ustawie z dnia 24.08.1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej (DZ. U. Nr 147, poz. 1229) w nawiązaniu do ustawy z dnia 27.02.2003 r. o 

zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 52, poz. 452), za zabezpieczenie 

przeciwpożarowe obiektu odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. 

 

W świetle cytowanej ustawy Dyrektor WIORiN zobowiązany jest w szczególności: 

  przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i 

technologicznych, 

  wyposażyć budynek w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie 

z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

  zapewnić osobom przebywającym w budynku lub na terenie bezpieczeństwo i 

możliwość ewakuacji,  

  przygotować budynki, obiekty lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

  zaznajomić podległych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,  

  ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia. 

  wykonywać decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione instytucje w 

związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi na 

terenie użytkowanego obiektu 

 

W świetle powyższego Dyrektor WIORiN ma obowiązek: 

  Realizować decyzje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

  Zorganizować przeszkolenie pracowników w zakresie znajomości zagrożeń 

pożarowych występujących w obiekcie, znajomości zasad zapobiegania pożarom 
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oraz postępowania w przypadku powstania pożaru, a także znajomości zasad 

prowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiektach.  

  W stosunku do pracowników nieprzestrzegających przepisów przeciwpożarowych 

i winnych zaniedbań w tym zakresie stosować sankcje służbowe i dyscyplinarne. 

  Stosować się do ww. postanowień, realizując przepisy szczegółowe w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. 

  Przekazać wynajmującym Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i zobowiązać 

ich do zapoznania z jej postanowieniami swoich pracowników. 

 

6.2.2. Zadania i obowiązki wszystkich pracowników – osób przebywających w obiekcie – 

(dotyczące ochrony p.poż.). 

 

  Utrzymać użytkowane pomieszczenia w należytym stanie bezpieczeństwa 

pożarowego. 

  Umożliwić konserwację instalacji użytkowych, stanowiących wyposażenie 

zajmowanych pomieszczeń. 

  Niezwłoczne dokonywać napraw uszkodzonych instalacji i urządzeń technicznych 

(poprzez powiadomienie Zarządzającego obiektem lub bezpośredniego 

przełożonego). 

  Zapewnić ład i porządek na drogach komunikacyjnych wewnątrz   

i na zewnątrz budynków służących do ewakuacji ludzi i mienia. 

  Nie używać sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru. 

  Stosować się do zakazów palenia tytoniu oraz nie używać ognia otwartego w 

pomieszczeniach nieprzystosowanych – w budynku. 

  Brać czynny udział w akcjach gaśniczych, ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu 

pogorzeliska. 

  Dopilnować wygaszania świateł; wyłączenia maszyn i urządzeń oraz wyłączenia 

grzewczych urządzeń elektrycznych po zakończeniu pracy. 

  Dokonywać przeglądu swojego stanowiska po zakończeniu pracy - sprawdzić czy 

nie został zaprószony ogień, czy na urządzeniach grzewczych nie pozostawiono 

materiałów palnych, czy drzwi i okna zostały dokładnie zamknięte. 

  Znać zasady ewakuacji oraz zachowania się na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia. 

 

6.2.3. Zadania i obowiązki osób wyznaczonych do ewakuacji pracowników (kadry 

kierowniczej). 

 

  Podjęcie decyzji o ewakuacji pracowników  

  Kierowanie akcją ewakuacyjną oraz akcją ratowniczo gaśniczą  

  Sprawdzenie czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia objęte pożarem 

  Wezwanie straży pożarnej i kierowanie akcją do jej przybycia 

  Przekazanie dowodzenia straży pożarnej oraz poinformowanie jej o sytuacji 

pożarowej i podjętych działaniach 

  Uczestniczenie przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej pożaru 
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Schemat postępowania na wypadek zauważenia pożaru  

 
 

 

 

Schemat natychmiastowej ewakuacji osób przebywających w budynku: 

 
 

 

ZAUWAŻENIE  POŻARU 

Ogień zajmuje duży obszar; 
występuje duże zadymienie 

Alarmowanie  

Ogień zajmuje ograniczoną 
powierzchnię; niewielkie zadymienie 

Przystąpienie do  gaszenia – 
użycie gaśnic 

Wzywamy pomoc: 

Telefon 
998 lub 112 
 

Podajemy: 
1. Miejsce zdarzenia 
(adres) 
2. Własne dane 
osobowe 

POWIADOMIĆ: 
 
Osobę wyznaczoną do 
kierowania ewakuacją 

 

Nieugaszeni pożaru; 
ogień 

rozprzestrzenia się 
Alarmowanie  

 

Ugaszenie pożaru 

PODJĘCIE  DECYZJI  O  EWAKUACJI 
OSOBA WYZNACZONA DO KIEROWANIA EWAKUACJĄ 

  

Powiadomienie pracowników i osób przebywających  
w budynku 

Alarmowanie  
 

 

EWAKUACJA 

Wyjście z budynku – dostępnymi – najbliższymi drogami 
ewakuacyjnymi  

Zbiórka w wyznaczonym miejscu ewakuacyjnym 
Parking przed budynkiem  

(sprawdzenie stanu osobowego ewakuowanych osób) 
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6.2.4. ZADANIA I OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I OSÓB 

PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 

PRZECIWPOŻAROWEJ BEZ WZGLĘDU NA ZAJMOWANE 

STANOWISKO. 

 
         Odpowiedzialność za osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa 

pożarowego ciąży na wszystkich pracownikach bez względu na zajmowane miejsce i 

charakter wykonywanej pracy. Do zadań i obowiązków w tym zakresie należy w 

szczególności:  

 

  Przestrzeganie regulaminów pracy i instrukcji przeciwpożarowych.  

  Dbanie o właściwy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz utrzymanie 

należytego porządku i czystości w pomieszczeniach i na stanowisku pracy.  

  Niezwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek mogących spowodować               

powstanie i rozprzestrzenienie się pożaru oraz powiadamianie o tym               

przełożonych.  

  Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpożarowych.  

  Sprawdzanie po zakończeniu pracy swojego stanowiska pracy oraz               

wyłączenie wszystkich odbiorników prądu i oświetlenia.  

  Przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych oraz znajomości zasad               

alarmowania współpracowników i straży pożarnej w przypadku  powstania pożaru 

lub innego miejscowego zagrożenia.  

  Znajomość zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń               

gaśniczych i używanie sprzętu, zgodnie z przeznaczeniem.  

  Nie pozostawianie bez nadzoru urządzeń elektrycznych nie               

przystosowanych do ciągłej eksploatacji i wymagających nadzoru (wg informacji 

producenta, zawartych w instrukcji obsługi). 

  Nie zastawianie dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, dostępu do urządzeń i 

podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń energetycznych i 

przeciwpożarowych.  

  Branie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych w przypadku powstania pożaru 

oraz wykonywanie wszystkich poleceń kierownika akcji.  

  Prowadzenie ewakuacji mienia w przypadku gdy jest ono zagrożone               

działaniem ognia.  

 
UWAGA  !!! 

W przypadku zmian organizacyjnych obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

należy uaktualnić dostosowując je do istniejących stanowisk pracy. 

 

7. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA    

PRZECIWPOŻAROWEGO POMIESZCZEŃ  

 

7.1. Czynności zabronione 

W pomieszczeniach budynku zabrania się: 

  Przechowywania płynów łatwopalnych takich jak: benzyna, rozcieńczalniki, farby, 

lakiery, spirytus, denaturat, aceton i inne – w miejscach nieprzystosowanych 

  Palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem używania ognia otwartego. 

  Wrzucania niedopałków papierosów lub zapałek do pojemników          

przeznaczonych do składowania odpadków lub makulatury.  

  Dokonywania jakichkolwiek napraw instalacji elektrycznych – przez osoby 
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nieuprawnione 

  „Manipulowania” w tablicach rozdzielczo-zabezpieczeniowych itp. przez osoby 

nieuprawnione 

  Wykonywania we własnym zakresie prowizorycznych obwodów instalacji       

elektrycznych, mocowania na materiałach palnych np. drewnie, płytach        

drewnopochodnych gniazd wtyczkowych lub wyłączników bez zastosowania 

niepalnych izolatorów. 

  Używania w pomieszczeniach grzewczych urządzeń elektrycznych bez zgody 

Zarządzającego obiektem lub bezpośredniego przełożonego. 

  Ustawiania urządzeń ogrzewczych (w tym czajników przewodowych) na         

palnym podłożu  (wykładziny podłogowe, meble, parapety okienne itp.) bez       

zastosowania niepalnych podstawek, a także przy materiałach palnych  

w odległościach mniejszych niż 50 cm (dotyczy urządzeń, których powierzchnia 

zewnętrzna  nagrzewa się powyżej 100° C). 

  Włączania do jednego gniazda wtyczkowego (jednego obwodu         

elektrycznego) kilku odbiorników elektrycznych o dużej mocy, których         

łączna moc może spowodować przeciążenie instalacji. 

  Pozostawienia bez nadzoru w czasie godzin pracy oraz po jej zakończeniu        

włączonych do sieci odbiorników i urządzeń elektrycznych.  

  Zastawiania dojść do podręcznego sprzętu gaśniczego, samowolnej zmiany         

jego rozmieszczenia, oraz używania tego sprzętu do celów nie związanych z 

ochroną przeciwpożarową. 

  Ustawienia na drogach i ciągach komunikacyjnych szaf, biurek itp.         

przedmiotów, utrudniających ewakuację, zawężających szerokość dróg 

ewakuacyjnych poniżej wymiarów określonych w przepisach przeciwpożarowych, 

lub stwarzających dodatkowe zagrożenie pożarowe (np. łatwo zapalnych 

wykładzin podłogowych oraz okładzin ściennych). 

  Układania na drogach ewakuacyjnych łatwo zapalnych wykładzin         

podłogowych oraz łatwo zapalnych elementów wystroju wnętrz. 

  Uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: 

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

- wyjść ewakuacyjnych, 

- wyłączników prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej. 

 

7.2.  Ograniczanie zagrożeń 

          W celu ograniczenia możliwości powstania pożaru oraz jego szybkiego 

rozprzestrzeniania się, należy: 

  Przestrzegać zasady i dopilnować, aby tablice rozdzielcze instalacji         

elektrycznych były zamknięte na klucz, odpowiednio opisane i oznakowane (opisy 

zgodne ze schematem instalacji z podaniem obwodów zabezpieczanych i wartości 

prądu w amperach wkładek bezpieczników  instalacyjnych topikowych). 

  Przepalone wkładki bezpieczników topikowych należy wymieniać na nowe o takiej 

wartości prądu (w amperach), jaki jest podany w opisie tablicy dla 

zabezpieczonego obwodu.  

  Wywiesić na korytarzach i w widocznych, ogólnie dostępnych miejscach         

instrukcje alarmowania, na wypadek powstania pożaru oraz znaki         

informacyjne o kierunkach ewakuacji, wg PN-92/N-01256/02 i PN 97/N-01256/04. 

  Przechowywać klucze zapasowe do wszystkich pomieszczeń.  
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8.  ZASADY  ZABEZPIECZANIA  PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH . 

 

 Prace niebezpieczne pożarowo, nie 

przewidziane instrukcją technologiczną lub 

prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego 

celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane 

związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone 

wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, 

a także wszelkie prace remontowo-budowlane 

wykonywane w strefach zagrożonych pożarem 

należy prowadzić w sposób uniemożliwiający 

powstanie pożaru lub wybuchu. 

 

   

 
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo Właściciel lub  WYZNACZONY 

PRACOWNIK oraz wykonawca zobowiązani są:  

  ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane – 

protokół z przeglądu,  

  ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

  wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac 

oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy – oświadczenie, 

  zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, 

posiadające odpowiednie kwalifikacje 

  zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi 

w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu 

niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu 

  ocena zagrożenia pożarowego, ustalenie przedsięwzięć i wskazanie osób 

odpowiedzialnych winno być udokumentowane tj. przez wypełnienie druku - „ 

Zezwolenie na pracę z otwartym ogniem” oraz w razie potrzeby z podaniem 

warunków specjalnych 

 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad:  

  wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w 

rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących 

się w nim instalacji technicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem,  

  w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający 

likwidację pożaru oraz wszelkich jego źródeł np. gaśnica proszkowa 6 kg lub 

śniegowa (CO2)  kg i koc gaśniczy,  

  prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do 

tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,  

  podczas spawania elementy konstrukcyjne, rury, przewody, itp. należy skutecznie 

ochładzać w pobliżu miejsca spawania, aby na skutek dużego przewodnictwa 

cieplnego nie spowodować zapalenia się przylegających do nich materiałów 

palnych. Skuteczne wychładzanie takich materiałów można osiągnąć przez 

szczelne owinięcie szmatami, tkaniną, sznurem i ciągłe polewanie wodą,  

  sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i 

zabezpieczony przed możliwością spowodowania pożaru 

  osoba wykonująca pracę winna przestrzegać zasad określonych techniką ich 
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wykonywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami BHP,  

  po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym były wykonywane 

prace oraz rejony przyległe – książka kontroli prac spawalniczych.  

Ponadto: 

  Prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub w 

pomieszczeniach w których wcześniej wykonywano inne prace związane z 

użyciem łatwopalnych cieczy lub gazów mogą być prowadzone wyłącznie, gdy 

stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich 

dolnej granicy wybuchowości. 

  Osoba upoważniona lub wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac 

zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu 

niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 

 

Odstępstwo od ww. wymagań może nastąpić tylko w przypadku awaryjnego wykonywania 

prac pożarowo niebezpiecznych, np. w celu ratowania życia ludzkiego lub mienia znacznej 

wartości. 

 

W szczegółowej dokumentacji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo można 

zastosować wzorcową dokumentację stanowiącą załącznik do niniejszej instrukcji (Nr 1 - 4). 

     

 
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH 

 

 

Rys.1. Palne materiały, których usunięcie 

poza zasięg rozprysków spawalniczych jest 

niemożliwe, osłaniamy w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo: 

 ekran z blachy, 

  koc gaśniczy. 

 

Rys.2. Spawane przewody, części maszyn i 

urządzeń oraz elementy konstrukcji 

budowlanych stykające się z materiałami 

palnymi lub przebiegające w pobliżu nich 

należy skutecznie chłodzić: 

     przewód doprowadzający wodę, 

     zwoje sznura izolującego, 

     koc gaśniczy. 
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Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny 

prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i 

pozostające w zasięgu rozprysków 

spawalniczych powinny być uszczelnione za 

pomocą niepalnego materiału. 

 

 

 

 
 

Rys.4. Z izolowanych rurociągów, na 

których prowadzi się prace spawalnicze, 

należy usunąć izolację cieplną na odcinku 

gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie 

potrzeby (izolacja łatwo palna) chłodzić 

skutecznie np. sposobem pokazanym na 

rysunku: 

    przewody doprowadzające wodę, 

    zwoje sznura zabezpieczającego. 
 

 

 

 

Rys.5. Elementy instalacji rozgrzewające się 

przy spawaniu bezpośrednio od płomienia 

lub na drodze przewodnictwa cieplnego, 

stykające się z materiałami palnymi, należy 

zdemontować lub skutecznie chłodzić: 

    palna ścianka, 

    niepalna wykładzina, 

    haki podtrzymujące instalację 

 

Rys.6. Sposób prawidłowego spawania 

metalowego elementu konstrukcyjnego 

przechodzącego przez drewniany strop: 

    drewniany strop, 

    szczeliwo izolujące, 

    koc gaśniczy. 
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Rys.7. Cięte lub spawane pojemniki, mogące 

zawierać gazy lub pary cieczy palnych, 

należy przed przystąpieniem do prac 

wypełnić gazem obojętnym, np. gazami 

spalinowymi z silnika samochodowego 

podawanymi przez łapaczkę iskier: 

    łapaczka iskier, 

    woda, 

    przewód doprowadzający gazy do    

        wnętrza pojemnika 
 

 

Rys.8.  Niewielkie pojemniki, mogące 

zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych, 

zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem 

lub wybuchem napełniając je wodą. 
 

 
 

 

9.  ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. 

 

 Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego określa § 32.3 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07. 06. 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

 

9.1.   ZASADY OGÓLNE. 

Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania 

polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich, dotyczących gaśnic, lub w 

gaśnice przewoźne.  

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, 

określonych w PN dot. podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. 

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

powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 

  

 

A 

B 

C 

Na każde 100 m
2
 powierzchni strefy pożarowej budynku, nie chronionej stałym 

urządzeniem gaśniczym: 

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

produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m
2
, 

zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 

  Na każde 300 m
2
 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1 z 

wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

 

Przy ustalaniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego należy stosować następujące 

zasady:  

  do gaszenia pożarów grupy A (ciała stałe żarzące się takie jak drewno, papier, 

tkanina) stosuje się gaśnice pianowe lub płynowe 



25 

 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO  -  WIORiN - Poznań, ul. Grunwaldzka 250B 

  do gaszenia pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topliwe np. benzyna, 

olej, tłuszcz, parafina, farby) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe lub proszkowe  

  do gaszenia pożarów grupy C (gazy i pary palne np. gaz ziemny, propan, acetylen) 

stosuje się gaśnice proszkowe, śniegowe,  

  do gaszenia pożarów grupy D (metale ziem rzadkich np. magnez, sód, potas, 

aluminium) stosuje się gaśnice proszkowe wypełnione proszkiem specjalnym,  

 
Grupa A    Grupa B   Grupa C 
- pożary ciał stałych - pożary cieczy palnych - pożary gazów palnych  

 
Rozmieszczenie sprzętu w obiektach powinno uwzględniać następujące zasady:  

  sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

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

wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,  

  oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polską Normą,  

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

  sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie 

mechaniczne oraz działanie źródła ciepła (piece, grzejniki, słońce),  

  odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.  

  czynności konserwacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami 

producenta nie rzadziej jednak niż jeden raz na rok. 

 

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ GAŚNICAMI 
Gaśnica to urządzenie, w którym ciśnienie wewnętrzne pozwala na wyrzucenie środka gaśniczego i 

jego skierowanie na ognisko pożaru. 

 
Każda gaśnica posiada pole opisowe na którym najważniejsze informacje dotyczą: 

 informację o zastosowanym środku gaśniczym, 

 wielkość napełnienia gaśnicy, 

 oznaczenie grupy pożarów, do których przeznaczona jest gaśnica, 

 instrukcję obsługi w postaci rysunków i opisów, 

 informacje dot. możliwości gaszenia urządzeń pod napięciem. 

Sposób użycia gaśnicy: 

 Wyciągnąć zawleczkę w głowicy na korpusie  gaśnicy i nacisnąć dźwignię zaworu na końcu 

wężyka, 

 Strumień środka gaśniczego kierować bezpośrednio na źródło pożaru 

Przy gaszeniu należy pamiętać o następujących zasadach: 

 Kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekty od strony 

zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka, 

 Przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół 

 Należy używać środków gaśniczych do gaszenia danej grupy pożarów. 
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9.2.  ETATYZACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. 

 

           W oparciu o rozporządzenie MSWiA z dnia 07. 06. 2010r.,  

zestawienie wymaganej ilości podręcznego sprzętu gaśniczego (biorąc pod uwagę 

powierzchnię) na terenie obiektów przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Budynek Rodzaj gaśnic Ilość środków gaśniczych 

1. Budynek 

administracyjno biurowy 

 

proszkowe ABC 

(przy zastosowaniu 

gaśnic 6 kg) 

 

12 szt. – 6kg ABC 

(po 3 szt. na kondygnację) 
 

2. Budynek laboratorium 

 

proszkowe ABC 

(przy zastosowaniu 

gaśnic 6 kg) 

4 szt. – 6kg ABC 

(po 2 szt. na kondygnację) 
 

3. Budynki szklarniowe 

wraz z komarami na 

ziemniaki 

 

proszkowe ABC 

(przy zastosowaniu 

gaśnic 6 kg) 

5 szt. – 6kg ABC 

 
 

Przy rozpatrywaniu kwestii skutecznego zabezpieczenia obiektu, należy wziąć pod 

uwagę również długości dojść do sprzętu, która nie może przekroczyć 30 m. W przypadku 

przekroczenia tej wartości obiekt należy doposażyć w sprzęt gaśniczy. 

Szczegółowa lokalizacja gaśnic w poszczególnych pomieszczeniach została przedstawiona 

na rysunku – rzucie kondygnacji – stanowiącym załącznik do instrukcji. 

 

10.  INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. 

Postanowienia rozporządzenia MSWiA w analizowanym przypadku nie nakładają 

obowiązku stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia 

sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania 

informacji o pożarze.  

Budynki nie są wyposażone w system sygnalizacji pożaru  

 

11. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI. 

 

11.1.  ŚRODKI  I  SPOSOBY  OGŁASZANIA  ALARMU  O

 NIEBEZPIECZEŃSTWIE. 

 Do ogłoszenia alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem lub innym zdarzeniem w 

budynkach należy wykorzystać następujące sposoby: 

  Powiadomienie głosem lub telefoniczne 

  Powiadomienie przez gońców 

 Przy ogłaszaniu alarmu o wystąpieniu niebezpieczeństwa w obiekcie należy kierować 

się szczególną rozwagą. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi, aby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu nie doprowadziło do powstania paniki. 

 Decyzję o konieczności przeprowadzenia ewakuacji podejmują osoby w następującej 

kolejności: 

  Dyrektor 

  Wyznaczony pracownik  oraz po przybyciu na miejsce zdarzenia, jeśli wcześniej 

nie ogłoszono ewakuacji: 

  Dowódca akcji ratowniczo – gaśniczej ze strony Straży Pożarnej 
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11.2. WARUNKI  TECHNICZNE  EWAKUACJI. 

           WYBRANE TECHNICZNE WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI 

 

11.2.1.  Poziome drogi ewakuacyjne służące celom ewakuacji. 

 

Wymagania dla dróg ewakuacyjnych (wynikające z przepisów p. poż.) 

a) Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy 

pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami 

ewakuacyjnymi” 

b) Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami 

c) Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 

osób powinny otwierać się na zewnątrz 

d) Określając wymagana szerokość i liczbę przejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w 

budynku, w którym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie 

wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich użytkowników, liczbę tę należy 

przyjmować na podstawie następujących wskaźników powierzchni użytkowej, dla: 

1) Sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, 

świetlic itp. – 1 m
2
/osobę 

2) Pomieszczeń handlowo-usługowych – 4 m
2
/osobę 

3) Pomieszczeń administracyjno-biurowych – 5 m
2
/osobę 

4) Archiwów, bibliotek itp. – 7 m
2
/osobę 

5) Magazynów – 30 m
2
/osobę 

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

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

zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem 

ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej: 

1) W strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 

MJ/m
2 

, w budynku o więcej niż jedna kondygnacji nadziemnej – 75 m, 

2) W strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 

MJ/m
2 

,w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach 

pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na 

wielkość obciążenia ogniowego – 100 m. W pomieszczeniach o wysokości 

przekraczającej 5 m długość przejść może być powiększona o 25%. 

f) Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, 

należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, 

przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku 

przejść służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m. 

g) Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od 

siebie o co najmniej 5 m w przypadku, gdy: 

1) Jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób 

2) Znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 

500 MJ/m
2 

, a jego powierzchnia przekracza 300 m
2
 

3) Znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/ 

m
2 

a jego powierzchnia przekracza 1.000 m
2 

 

4) Jest zagrożone wybuchem a jego powierzchnia przekracza 100 m
2 

 

h) Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z 

pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać 

w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy 
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czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w 

przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.  

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń: 

1) Zagrożonych wybuchem 

2) Do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych 

lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację 

3) Przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób 

i) Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby 

osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co 

najmniej 0,6 m na 100 osób lecz nie mniej niż 1,4 m  

j) Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m jeżeli 

jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób 

k) Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m natomiast 

wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie 

może być większa niż 1,5 m 

l) Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZL III określa 

tabela: 

 

Rodzaje strefy pożarowej Długość dojścia w m 

Przy jednym dojściu Przy co najmniej 2 

dojściach 
1)

 

ZL III  

30 
2)

 

 

60 

ZL I (sala konferencyjna) 10 40 
2/

 W tym nie więcej niż 2o m na poziomej drodze ewakuacyjnej 
 

 Opis techniczny budynków w zakresie warunków ewakuacji, przedstawia się 

następująco: 

  Ilość wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynków: 

 - 8 wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio na zewnątrz 

+  wyjścia z oddzielnych pomieszczeń technicznych i gospodarczych 

  Wymagane (dopuszczalne) długości dróg ewakuacyjnych – przy dwóch drogach 

dojścia – nie więcej niż 60 m;  

  Wymagane (dopuszczalne) szerokości dróg ewakuacyjnych – korytarze co 

najmniej 140 cm; drzwi ewakuacyjne – nie mniej niż 90 cm w świetle.  

 

Budynek spełnia wymagania dotyczące ilości wyjść ewakuacyjnych oraz długości dróg 

ewakuacyjnych.  

Budynek nie spełnia wymagań dotyczących podziału poziomych dróg ewakuacyjnych na 

odcinki poniżej 50 metrów zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi. 

 

11.2.2. Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania  dymów i gazów 

pożarowych. 

 

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia do usuwania dymów – zgodnie z aktualnymi 

przepisami urządzenia oddymiające dla budynku ZL III niskiego nie są wymagane. 
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11.2.3. Ilość wyjść na zewnątrz budynku oraz rejony dla osób 

ewakuowanych. 

Z omawianego obiektu na zewnątrz prowadzi: 

 

 - 6 wyjścia ewakuacyjne z parterowej kondygnacji budynku 

+ 7 wyjść z oddzielnych pomieszczeń technicznych i gospodarczych 

 

Organizacyjnie przewidziano zbiórkę ewakuacyjną pracowników i innych osób 

przebywających w budynku w wyznaczonym miejscu zbiórki po ewakuacji – „utwardzony 

parking przed budynkiem” – miejsce zaznaczone na rysunku – rzut terenu 

 

11.2.4. Drabiny ewakuacyjne i ich rozmieszczenie. 

          Budynek nie został wyposażony w tego typu urządzenia – nie zachodzi taki wymóg. 

 

11.2.5. Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe,

 przeszkodowe). 

            

 Zgodnie z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 

eksploatowanych pomieszczeniach obiekt powinien zostać wyposażony w instalację 

oświetlenia awaryjnego. Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, 

powinny zostać wyposażone w samoczynnie załączające się oprawy oświetlenia awaryjnego z 

własnym źródłem zasilania.  

 

 
 

Obiekt częściowo został wyposażony w lampy oświetlenia ewakuacyjnego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wyposażyć obiekt w oświetlenie ewakuacyjne 

ponieważ: część korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną nie jest doświetlonych światłem 

dziennym.  
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11.2.6. Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych – wybrane znaki. 

 

 Drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne oznakowano znakami bezpieczeństwa zgodnie 

z obowiązującymi Normami PN-92/N-01256/01;  PN-EN ISO 7010 - „Ewakuacja”. 

 

Nr Znak ewakuacyjny 

Znaczenie (nazwa) 

znaku 

ewakuacyjnego 

Kształt i barwa Znaczenie 

1  

 

Kierunek drogi 

ewakuacyjnej 

Znak kwadratowy 

lub prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

do wyjścia, które może być 

wykorzystane w przypadku 

zagrożenia.  

Strzałki krótkie – do stosowania 

z innymi znakami.  

Strzałka długa – 

do samodzielnego stosowania. 

2 

 

Wyjście ewakuacyjne 

Znak prostokątny  

Tło: zielone  

Napis: biały 

fosforescencyjny 

Znak stosowany 

do oznakowania wyjść 

używanych w przypadku 

zagrożenia. 

3 

 

Drzwi ewakuacyjne  

Znak kwadratowy  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny i 

zielony 

Znak stosowany nad drzwiami 

skrzydłowymi, które są 

wyjściami ewakuacyjnymi 

(drzwi lewe lub prawe). 

4 

 

Przesunąć w celu 

otwarcia  

Znak kwadratowy 

lub prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak stosowany łącznie 

ze znakiem nr 3 

na przesuwnych drzwiach 

wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są 

one dozwolone.  

Strzałka powinna wskazywać 

kierunek otwierania drzwi 

przesuwnych. 

5  

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

Znak prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek drogi 

ewakuacyjnej do wyjścia; może 

kierować w lewo lub w prawo. 

6  

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół 

Znak prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek drogi 

ewakuacyjnej schodami w dół 

na lewo lub prawo. 
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7  

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w górę 

Znak prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek drogi 

ewakuacyjnej schodami w górę 

na lewo lub prawo. 

8 

 

Pchać, aby otworzyć 

Znak kwadratowy 

lub prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak jest umieszczany 

na drzwiach dla wskazania 

kierunku otwierania.  

9 

 

Ciągnąć, aby 

otworzyć 

Znak kwadratowy 

lub prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak jest umieszczany na 

drzwiach dla wskazania 

kierunku otwierania. 

10 

   

Stłuc, aby uzyskać 

dostęp 

Znak kwadratowy 

lub prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak ten może być stosowany: 

a) w miejscu, gdzie jest 

niezbędne stłuczenie szyby dla 

uzyskania dostępu do klucza 

lub systemu otwarcia,  

b) gdy jest niezbędne rozbicie 

przegrody dla uzyskania 

wyjścia. 

11 

  

Miejsce zbiórki do 

ewakuacji 

Znak kwadratowy 

lub prostokątny  

Tło: zielone  

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

Znak ten należy stosować: 

a) w miejscu gdzie należy 

zebrać się po ewakuacji z 

budynku np. utwardzony plac 

przed budynkiem (np. parking) 

 

 

Lp. Znak bezpieczeństwa Znaczenie znaku 
 

1. 

    

 

Gaśnica – miejsce lokalizacji 

 

2. 

    

 

Hydrant wewnętrzny  – miejsce lokalizacji 

 

3. 

 

 

 

Ręczny ostrzegacz pożarowy 
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4. 

 

     
 

 

Telefon do użycia w stanie zagrożenia 

 

5. 

 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – miejsce lokalizacji 

 

6. 

 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik gazu – miejsce lokalizacji 

„Kurek główny instalacji gazowej” 

 

 

Obiekt częściowo został wyposażony w znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne i znaki 

informacyjne oznaczające lokalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń p.poż..  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wyposażyć cały obiekt w znaki ewakuacyjne 

informujące o kierunkach ewakuacji oraz o lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego.  
 

 

11.2.7. Okna przewidziane do ewakuacji. 

 

W omawianym budynku nie przewidziano okien typowych do ewakuacji.  

 

11.3. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI. 

 

11.3.1.Zasady ogólne. 

 

         Z chwilą otrzymania informacji o pożarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji 

wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru i 

ewakuacji. 

Najważniejszym etapem akcji ratowniczej jest przeprowadzenie ewakuacji ludzi z 

budynku. 

 

       Ewakuację osób przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia 

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

czym ewakuacja powinna objąć osoby najpierw z pomieszczeń najbardziej zagrożonych 

pożarem. 

         Ponadto należy podjąć stanowcze działanie zmierzające do opanowania paniki i 

utrzymywania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku. 

        Osoby znajdujące się w pomieszczeniach omawianego obiektu należy informować o 

potrzebie opuszczania budynku dostępnymi środkami (werbalnie) 

        O ile to możliwe kierujący ewakuacją powinien wyznaczyć osoby z pracowników, do 

sprawdzenia, czy z zagrożonych miejsc zostały ewakuowane wszystkie osoby. 
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11.3.2. Organizacja ewakuacji. 

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

  Pożar nie został ugaszony w zarodku 

  Istnieje obawa dotarcia wiadomości o powstałym pożarze do ludzi             

przebywających w pomieszczeniach i powstania paniki. 

  Zachodzi możliwość przedostania się dymu i ognia do pomieszczeń w których 

przebywają ludzie. 

 

         Zakres zadań do wykonania będzie zależny od sytuacji pożarowej i występującego 

zagrożenia ludzi. 

         Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący akcją lub osoba uprawniona do 

podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji. 

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

jednocześnie nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do paniki.  

 Do czasu przybycia jednostki Państwowej Straży Pożarnej akcją ewakuacyjno-

gaśniczą kieruje Dyrektor WIORiN lub wyznaczony pracownik a po przybyciu PSP 

podporządkowują się dowódcy straży pożarnej, informując go o zaistniałej sytuacji i 

wydanych dotychczas poleceniach. 

         Konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń uzależniona 

jest od stopnia niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji pożarowej.  

          Jeżeli sytuacja jest groźna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, należy przestrzegać 

następujących zasad: 

  W pierwszej kolejności należy ratować i ewakuować osoby najbardziej 

poszkodowane, nie mogące opuścić pomieszczeń samodzielnie. 

  W miarę możliwości wraz z ewakuacją należy równolegle przeprowadzić akcję 

gaśniczą przy użyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych. 

  Kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru i 

rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do dróg i wyjść ewakuacyjnych z 

budynku. 

  W pierwszej kolejności ewakuuje się ludzi z pomieszczeń najbardziej zagrożonych 

pożarem. Osoby zarządzające obiektem, opuszczają pomieszczenia po całkowitej 

ewakuacji osób. 

  Kierunki ewakuacji na zewnątrz budynku określają znaki bezpieczeństwa. 

Stosować należy zasadę wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejności z 

kondygnacji i pomieszczeń objętych pożarem, a następnie sukcesywnie z 

pomieszczeń sąsiadujących w zależności od występującego zagrożenia. 

  Pamiętać należy o usuwaniu materiałów palnych z drogi rozwijającego się pożaru 

lub też o polewaniu zagrożonych powierzchni wodą. 

W oddalonym od miejsca pożaru pomieszczeniu, (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

należy oczekiwać pomocy ze strony straży pożarnej, która dysponuje sprzętem 

specjalistycznym do prowadzenia ewakuacji z zewnętrznej strony budynku.  

Rola pracowników polega w tym przypadku, oprócz przeprowadzania ewakuacji, 

na zapobieganiu panice.   

  Poruszając się w pomieszczeniach zadymionych należy czołgać się po podłodze, 

gdzie istnieje największa ilość powietrza i najlepsza widoczność. 

  Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza się prowizorycznie przykładając do nosa i 

ust nawilżoną wodą tkaninę (np. chustkę). 

  Celem nie utracenia w dymie orientacji (kierunku poruszania się), należy poruszać 

się wzdłuż ścian. 

  Odszukując ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzględnić fakt, że osoby pozostałe 
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wewnątrz z reguły będziemy znajdowali przy drzwiach i oknach. 

  Przejawy paniki należy zwalczać w zarodku perswazją, poleceniem ustnym lub 

nawet siłą fizyczną. 

  Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy przede wszystkim 

udzielić dowódcy informacji, gdzie i w jakich ilościach znajdują się zagrożeni 

ludzie. 

  W drugiej kolejności należy ratować i ewakuować ważną dokumentację 

(dokumenty, akta finansowe, sprzęt komputerowy, itp.) oraz cenne przedmioty w 

zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia ich przez pożar lub szkody mogące 

powstać w czasie przeprowadzanej akcji (np. zalanie wodą). 

  Ewakuację najcenniejszego mienia prowadzi się wyłącznie z pomieszczeń 

bezpośrednio zagrożonych pożarem. 

 

INSTRUKCJA ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK EWAKUACJI  

 

Z chwilą otrzymania informacji o pożarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji 

wszyscy pracownicy są zobowiązani do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru  i 

ewakuacji.  

W sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia 

ludzkiego, może zaistnieć konieczność ewakuacji ludzi i mienia z całości lub części obiektu. 

Decyzję o ewakuacji może podjąć wyłącznie osoba zarządzająca obiektem lub 

wyznaczony pracownik. 

Do sytuacji, w której zachodzi konieczność ewakuacji ludzi i mienia zaliczyć należy: 

  pożar w budynku 

  prawdopodobieństwo znajdowania się ładunku wybuchowego, 

  poważne uszkodzenie konstrukcji budynku, lub instalacji wewnętrznych, 

  inne zagrożenie np. klęska żywiołowa.  

 

Informację o konieczności ewakuacji należy przekazać bezzwłocznie wszystkim 

osobom znajdującym się w obiekcie, za pomocą dostępnych środków łączności lub werbalnie.  

Pracownicy przebywający w obiekcie, po skonsultowaniu się z bezpośrednim 

przełożonym, o ile nie zostaną im przydzielone zadania do wykonania powinni: 

  w sposób opanowany, spokojnym głosem, wskazać osobom przebywającym w 

budynku, najbliższe wyjście ewakuacyjne 

  pomóc opuścić budynek osobom niepełnosprawnym, starszym (jeżeli przebywają 

w budynku chwili ewakuacji), co zabezpieczy przed ich przewróceniem, czy 

stratowaniu przez inne osoby, w przypadku powstania zjawiska paniki 

  po przeprowadzeniu ewakuacji ludzi, opuścić budynek i udać się w wyznaczone 

miejsce zbiórki – utwardzony teren przed budynkiem 

 

11.3.3. Wskazania ewakuacyjne. 

 

         W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia ewakuacji z obiektu należy 

przestrzegać następujących zasad:  

  Powiadomić pracowników oraz wszystkie osoby przebywające w budynku, 

umówionymi sygnałami o konieczności przeprowadzenia ewakuacji (komunikaty 

głosowe, telefon, goniec). 

  Pomieszczenia zagrożone (objęte pożarem lub dymem) należy opuszczać 

pojedynczo formując na korytarzu „łańcuch” pojedynczy lub kolumnę dwójkową. 

Na korytarzu należy poruszać się z jednakową szybkością zależną od stopnia 
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niebezpieczeństwa, a więc: krokiem normalnym, krokiem przyspieszonym, 

biegiem. 

  Użyć wszelkich dostępnych sposobów (łącznie z siłą fizyczną) w celu 

zapobiegania panice i przekonania ratowanych o skuteczności i bezpieczeństwie 

ewakuacji. 

  Stosować planową, bądź poleconą kolejność ewakuacji. 

  Użyć wszelkich dostępnych środków, aby możliwie skutecznie zabezpieczyć drogi 

ewakuacyjne przed rozwojem pożaru i zadymieniem. 

  W przypadku, gdy stopień niebezpieczeństwa jest nieduży, ewakuację należy 

zapowiedzieć w formie oględnej, głosem spokojnym, przy czym nie zawsze należy 

podawać prawdziwą przyczynę. 

  Przy dużym stopniu zagrożenia życia, ewakuację ludzi należy zapowiedzieć w 

formie bezpośredniej, lecz zachowując spokój i opanowanie. 

  Należy zapewnić całkowite zdyscyplinowanie i posłuch ewakuowanych osób. 

  Udzielić pomocy i ściśle współpracować z przybyłym dowódcą jednostki straży 

pożarnej, udzielając niezbędnych informacji. 

 

 

11.3.4.  Podstawowe obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację. 

Obowiązki te przedstawiają się następująco: 

 W przypadku zauważenia pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze, pracownicy 

wykonują następujące czynności: 

  Ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi (kierunki) jego ewentualnego 

rozprzestrzeniania się i zagrożenia dla pomieszczeń sąsiednich. 

  Alarmują jednostkę straży pożarnej (tel. 998, 112) lub przekazują wiadomość o 

pożarze. 

  Przystępują do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 

  Z korytarzy i pomieszczeń ewakuacja osób przebywających w budynku powinna 

odbywać się pod nadzorem pracowników obiektu poprzez wyjście oznaczone 

napisem „Wyjście ewakuacyjne” 

  Akcją gaśniczo-ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej kierują osoby 

zarządzające,  

  Jeżeli podczas ewakuacji będą osoby poszkodowane, należy przenieść je w 

bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie 

ratunkowe (tel. 999, 112). 



37 

 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO  -  WIORiN - Poznań, ul. Grunwaldzka 250B 

  
 

11.3.5. Organizacja ewakuacji mienia. 

  Ewakuację mienia przeprowadza się w drugiej kolejności, a mianowicie po 

przeprowadzeniu ewakuacji osób. Decyzję o ewakuacji mienia podejmują osoby 

zarządzające obiektem lub osoba przez nich upoważniona, jeżeli posiadane siły i 

sytuacja pożarowa pozwala na jej przeprowadzenie.  

  Osoby zarządzające obiektem, ustalają wykaz przedmiotów i urządzeń (również 

dokumentów) przewidzianych do ewakuacji w przypadku powstania pożaru. 

  Kolejność ewakuacji ustala się w zależności od wartości ewakuowanego mienia 

oraz możliwości jej przeprowadzenia. 

  Osoby zarządzające obiektem, ustalają sposób, kolejność i drogi, którymi 

przeprowadzona będzie ewakuacja mienia, a także wyznaczają osoby do 

przeprowadzenia tej czynności. 

  Prowadzenie ewakuacji mienia nie może kolidować lub utrudniać 

prowadzenia ewakuacji ludzi i akcji gaśniczej. 

  Ewakuowane mienie należy ustawiać w miejscach, które nie będą kolidowały lub 

utrudniały prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ponadto nie powinny 

tarasować przejść i dróg ewakuacyjnych, przejazdów i placów manewrowych 

przed budynkiem. Ewakuowane mienie należy strzec przed ewentualnym 

zniszczeniem lub kradzieżą. 
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12. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU. 

 

12.1.  PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK

 POWSTANIA POŻARU. 

 

W przypadku powstania pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze należy: 

  Ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić drogi jego rozprzestrzeniania 

i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń i ludzi  przebywających w budynku. 

  Natychmiast zaalarmować straż pożarną (tel. 998, 112) i powiadomić wszystkich 

współpracowników oraz pozostałych użytkowników budynku. 

  Informację o powstałym pożarze przekazać osobie zarządzającej obiektem. 

  Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia 

pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym wspólnie z osobami znajdującymi się 

sąsiedztwie pożaru. 

  Przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru. 

  Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmują osoby 

zarządzające obiektem. 

 
12.2. SPOSÓB ALARMOWANIA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH. 

  Zaalarmować dostępnym telefonem straż pożarną, wybierając numery 998 lub 112. 

  Informację o pożarze należy przekazać osobom zarządzającym obiektem. 

  Meldunek o pożarze do straży pożarnej należy przekazać w następujący       

sposób: 

 - Określić krótko gdzie się pali lub, jakie jest inne miejscowe zagrożenie,  z 

podaniem miejsca i informacji dotyczącej pomieszczenia, podać dokładny adres. 

Dzwonię z obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  

Nasiennictwa  w  Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B 

 - Co się pali (charakter materiałów palących się itp.). 

 - Czy jest zagrożone życie ludzkie. 

 - Nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie 

o pożarze. 

 - Inne informacje wg pytań dyspozytora straży pożarnej. 

 

13. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW 

 Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. 

 

     Wszyscy pracownicy zobowiązani są odbyć przeszkolenie 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia 

ewakuacji ludzi i mienia oraz umiejętności obsługi sprzętu 

gaśniczego znajdującego się na terenie obiektu np. podczas 

szkoleń z zakresu BHP i ppoż. 

 

    Program szkolenia powinien obejmować między innymi: 

  Panujące zagrożenie pożarowe poszczególnych pomieszczeń. 

  Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, dymów i gazów. 

  Zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniach, wynikające   
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z  możliwych sytuacji pożarowych. 

  Układ dróg ewakuacyjnych, stan techniczny wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń i 

poszczególnych kondygnacji. 

  Sposób oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz kierunków             

ewakuacji. 

  Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych. 

  Lokalizację głównych wyłączników energii elektrycznej i zaworów             

gazowych. 

  Organizację akcji ewakuacyjnej określonej w instrukcji, w tym ze             

sposobami ewakuowania ludzi. 

  Sposoby przeciwdziałania objawom niepokoju i paniki. 

  Sposoby oddymiania pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. 

  Zasady gaszenia pożaru i organizację akcji ratowniczo-gaśniczej. 

  Sposoby alarmowania Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lub innym 

zagrożeniu. 

 

Osoba prowadząca szkolenie winna posiadać uprawnienia określone w rozporządzeniu 

Ministra Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 25.10.2005 r. 

 

 

14.  WYKAZY TELEFONÓW ALARMOWYCH. 

      TELEFON  ALARMOWY      112 
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15. STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE I URZĄDZENIA RATOWNICZE. 

 

15.1. STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE. 

 

Obiekt nie został wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze. 

  

15.2. HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

 

 
 

Obiekt został wyposażony w 9 hydrantów wewnętrznych Ø25 – lokalizacja hydrantów 

została przedstawiona na planach ewakuacyjnych – stanowiących załącznik do IBP 
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16.  PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 

 

Lp. Rodzaj instalacji i urządzenia Czasokres przeglądu 
 

Podstawa prawna 
 

 
1 

 
Instalacja elektryczna  

 
Raz na 5 lat  

art.62 ust.1 pkt.2 
ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo 
budowlane 

2 Przewody kominowe (przewody dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne) za wyjątkiem 
obiektów z pkt.3a 

 
Raz na rok 

art.62 ust.1 pkt.1 
ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo 

budowlane 

2a Przewody kominowe (dymowe, spalinowe  

wentylacyjne) w budynkach o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz 
innych obiektach budowlanych o powierzchni 
dachu ponad 1000 m2  

Dwa razy w roku 

(w terminie  
do 31.05. i do 30.11) 

art.62 ust.1 pkt.3 
ustawy z dnia 7 lipca 
1994 oku Prawo 

budowlane 

 
3 

Instalacja oświetlenia awaryjnego, 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 
Raz na rok 

 

Rozp. MSWiA z 2010 r. 

 
4 

 
Gaśnice przenośne, hydranty wewnętrzne 

Zgodnie z 
dokumentacją 

producenta, nie 
rzadziej niż raz na rok 

 

Rozp. MSWiA z 2010 r. 

 

 
17. ZASADY  UDZIELANIA PIERWSZEJ  POMOCY  MEDYCZNEJ (wybrane zagadnienia) 

 

Obowiązek  udzielania  pierwszej pomocy: 

Obowiązek prawny  - artykuł 162 kodeksu karnego 

 § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 

niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 

mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie 

się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze 

strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 

Obowiązek  moralny  - bo kto oczekuje pomocy od innych musi być w stanie sam tę pomoc 

świadczyć. 

Zasady udzielania pierwszej pomocy 

 Udzielając pierwszej pomocy zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. Pamiętaj o 

nakładaniu jednorazowych rękawiczek, pozwoli to na uniknięcie bezpośredniego kontaktu z 

krwią, śliną i innymi wydzielinami osoby poszkodowanej. 

 Wszystkie czynności które wykonujesz, są jednakowo ważne. Zaopatrywanie ran, złamań, 

zwichnięć lub innych urazów może wydawać Ci się mniej groźne niż np. utoniecie czy 

zawał serca, jednak odstąpienie od tych podstawowych czynności może doprowadzić do 

ciężkich powikłań, np. wstrząsu, a w konsekwencji do śmierci osoby poszkodowanej. 

 Każdy ruch to utrata energii, dlatego ogranicz zbędne ruchy u osoby poszkodowanej. Jeśli 

nie jest to konieczne, nie przenoś poszkodowanego w inne miejsce. Pamiętaj także, że osoba 

leżąca lub siedząca w bezruchu traci dużo szybciej ciepło, dlatego okryj ją dodatkowym 

kocem, ubraniem lub specjalną folia termiczna. 

 Rozmawiaj z poszkodowanym, spróbuj go uspokoić.  

 Nigdy nie pozostawiaj osoby poszkodowanej bez opieki, nawet jeśli jest ona przytomna.  

 Nie podawaj osobie poszkodowanej nic do picia, ani do jedzenia – może to spowolnić 

dalsze czynności ratownicze np. znieczulenie do operacji. 

Wezwanie  pomocy 

 Telefony Alarmowe 

 Pogotowie Ratunkowe  999 Straż Pożarna  998 Policja  997 
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 z telefonu komórkowego   112 

Szybkie i dokładne poinformowanie dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu ma wpływ na czas i 

sprawniejsze udzielenie pierwszej pomocy. 

 Dyspozytorowi należy przekazać następujące informacje: 

  Dokładne miejsce zdarzenia 

  Rodzaj wypadku tzn. upadek z drabiny, utoniecie, wypadek drogowy, atak 

padaczki, pogryzienie przez psa itp. 

  Stan poszkodowanego (lub poszkodowanych). Liczba osób poszkodowanych 

  Dane osoby wzywającej pomoc oraz numer telefonu, z którego się dzwoni 

  Dyspozytor może ponadto zadać dodatkowe pytania. 

 PAMIĘTAJ  ABYS  NIGDY  NIE  ODKŁADAŁ  SŁUCHAWKI  PIERWSZY 

Ocena  stanu  poszkodowanego 

Aby dokonać oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, należy sprawdzić czy 

poszkodowany: 

 JEST  PRZYTOMNY? Próbujemy nawiązać kontakt, oraz sprawdzamy reakcje na bodźce 

zewnętrzne.  

 ODDYCHA?  Zatrzymanie oddechu możemy stwierdzić gdy przy dokładnej obserwacji 

brak jest widocznych ruchów klatki piersiowej oraz gdy niesłyszalny i niewyczuwalny jest 

strumień powietrza wydychanego przez pacjenta.  

 MA  ZACHOWANE  KRĄŻENIE?  Natychmiastowym objawem nagłego zatrzymania 

krążenia jest : brak tętna na tętnicy szyjnej. Tętno możemy także sprawdzić na tętnicy 

udowej. U dzieci poniżej 1 roku życia tętno badamy na tętnicy ramiennej. 

 

 

 

 

 

Badanie tętna na 

tętnicy szyjnej 

 

 

 

Badanie tętna u 

niemowląt na 

tętnicy ramiennej 

 

Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 

 POZYCJA BEZPIECZNA Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, a ma zachowane 

oddychanie, należy ułożyć go na boku w pozycji bezpiecznej (o ile nie ma on innych 

obrażeń ciała wymagających 

natychmiastowego opatrzenia). Pozycja boczna umożliwia naturalne udrożnienie górnych 

dróg oddechowych oraz zabezpiecza przed ewentualnym zachłyśnięciem przy wymiotach. 

 

 
 

 

Resuscytacja  u  osoby  dorosłej 

 Do resuscytacji przystępujemy jedynie wtedy, gdy stwierdzimy brak tętna i oddechu. 

Przed przystąpieniem do czynności resuscytacyjnych, osobę poszkodowaną układamy na 

twardym i płaskim podłożu. 

 Po wcześniejszym oczyszczeniu jamy ustnej udrażniamy drogi oddechowe poprzez odgięcie 

głowy poszkodowanego w tył i wysunięciu żuchwy. 

 Sztuczny oddech (pamiętając o utrzymaniu drożności dróg oddechowych ) 

 metoda „usta –

usta” - po ruchach 

klatki piersiowej 

można ocenić 

skuteczność 

 metoda „usta – nos” 
- ręka 

przytrzymująca 

żuchwę szczelnie 

zamyka usta 
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sztucznego 

oddychania  

Powietrze 

dmuchujemy powoli 

ok. 1,5 – 2 sek. przy 

szczelnie 

zaciśniętym nosie. 

 

poszkodź-wanego, 

obejmując swoimi 

ustami nos 

poszkodowanego 

wdmuchujemy 

powoli powietrze, 

obserwując klatkę 

piersiowa 

 

Częstotliwość sztucznego oddechu u dorosłego powinna wynosić 10-12 oddechów na minutę. W 

płuca poszkodowanego wdychamy objętość wydychanego przez nas powietrza. Unoszenie i opadanie 

klatki piersiowej świadczy o dobrze wykonywanym sztucznym oddechu. 

 

Zewnętrzny  masaż  serca 

 Zewnętrzny masaż serca:   

 

1. Poszkodowanego ułóż na plecach na twardej i równej 

powierzchni. 

2. Ułóż ręce na środku klatki piersiowej osoby 

poszkodowanej.  

3. Klatkę piersiową uciskaj rytmicznie 30 razy z 

częstością do 100/min na głębokość 4 – 5 cm. w 

kierunku kręgosłupa. 

Pamiętaj o prostych łokciach! 

 

NA KAŻDE 30 UCISKÓW PRZYPADAJĄ 2 

WDECHY. 
 

Postępowanie przy złamaniach 

 Objawy złamania są następujące: ból w miejscu urazu oraz objawy ogólnego wstrząsu.  

Pierwszej pomocy polega ona na nałożeniu tymczasowego jałowego opatrunku, w razie 

krwotoku - zatamowaniu go a następnie unieruchomieniu złamanej kończyny. 

Unieruchamiać należy co najmniej po jednym stawie powyżej i poniżej złamania, tzn. 

opatrunek unieruchamiający trzeba zakładać tak, aby obejmował on dwa  sąsiadujące z 

miejscem złamania stawy. Wszelkie współistniejące przy złamaniu rany należy pokryć 

jałowym opatrunkiem. Choremu wolno podawać środki przeciwbólowe Trzeba także 

zapewnić mu ochronę przed nadmiernym ochłodzeniem.  

 

Postępowanie przy opatrywaniu ran 

 Udzielenie pierwszej pomocy ogranicza się w większości przypadków do założenia 

jałowego opatrunku z gazy i zabandażowania. Jeśli rana jest zanieczyszczona, spłukuje się 

ją obficie 3% roztworem wody utlenionej. Skórę wokół rany odkaża się środkiem 

dezynfekcyjnym (np. jodyna, sterinil, roztwór gencjany), uważając by nie przedostał się do 

rany. Na rany powierzchowne bez uszkodzenia naczyń krwionośnych, zakłada się jałowy 

opatrunek (sterylna gaza, na nią wata, bandaż) lekko uciskając, aby zabezpieczyć przed 

ewentualnym krwawieniem. Przed nałożeniem opatrunku skórę w okolicy rany należy zmyć 

środkiem dezynfekcyjnym. Nie wolno usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, skrzepów 

krwi, zasypywać rany proszkiem ani jej dotykać. Nie wolno również bezpośrednio kłaść na 

nią ligniny lub waty. 
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18. WNIOSKI - ZALECENIA. 

  Zapoznać pracowników z postanowieniami niniejszej instrukcji, 

  Zapewnić użytkowanie obiektu zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. 

  Zapewnić stały dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz tablic 

rozdzielczych urządzeń i instalacji elektrycznych 

  Oznaczyć wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji – znakiem zgodnym z normą 

  Uzupełnić brakujące oznaczenia dróg ewakuacyjnych – znakami zgodnymi z 

normą 

  Oznaczyć miejsce lokalizacji hydrantów zewnętrznych – znakiem zgodnym z 

normą 

  Zapewnić szybka możliwość otwarcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych na 

wypadek zagrożenia – np. poprzez zamontowanie skrzynek z kluczami 

ewakuacyjnymi w pobliżu drzwi 

  Konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych 

w obiekcie prowadzić z zachowaniem obowiązujących terminów i instrukcji 

producenta sprzętu  

  Badania stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej prowadzać co 

najmniej  raz na pięć lat  

  W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo przestrzegać zasad 

określonych w instrukcji, 

  Zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu na elewacji budynku. 

  Zainstalować brakujące oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w 

budynku (wymagany czas działania oświetlenia 1 godzina) 

  Dostosować do wymagań przepisów p.poż. instalację hydrantów wewnętrznych 

Ø25 – wymienić i osprzęt na węże półsztywne 

  Dokonać podziału korytarzy w budynku administracyjno-biurowym drzwiami 

dymoszczelnymi na odcinki o długości nieprzekraczającej 50 m (wymaganie 

dotyczy również przestrzeni nad sufitem podwieszanym)  

  Wydzielić pożarowo kotłownie gazową (drzwi p.poż.; przepusty instalacyjne, 

wzmocnienie odporności ścian wewnętrznych) 

  Usunąć lub zabezpieczyć do stopnia trudnozapalności drewnopochodne okładziny 

ścian na części poziomych dróg ewakuacyjnych 

  Zabezpieczyć do klasy co najmniej R30 schody stalowe prowadzące z korytarza 

łącznika szklarniowego do komór na ziemniaki 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO  -  WIORiN - Poznań, ul. Grunwaldzka 250B 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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                                                PROTOKÓŁ                                      Załącznik NR 1 

ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO  PRAC 

NIEBEZPIECZNYCH  POŻAROWO 

 
Nazwa i określenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się 

wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo  

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

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

Określić właściwości pożarowe materiałów palnych występujących na terenie prac 

niebezpiecznych pożarowo, czy jest zagrożenie wybuchem  

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

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

Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, 

pomieszczeniu lub rejonie przeprowadzanych prac niebezpiecznych pożarowo 

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

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

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia 

itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo  

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

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

Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczania toku prac niebezpiecznych 

pożarowo  

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

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

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

Środki i sposób alarmowania straży pożarnych oraz współpracowników w przypadku 

zaistnienia pożaru 

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

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

Osoba(y) odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego 

toku prac niebezpiecznych pożarowo  

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

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

Osoba(y) odpowiedzialne za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku 

wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo  

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

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

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pożarowo po 

ich zakończeniu 

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

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

 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 

 

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

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

.......................................................                                          ……………. , dnia................... r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

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

    (pieczęć zakładu pracy ) 

 

ZEZWOLENIE  NR 

NA  PRZEPROWADZENIE  PRAC  NIEBEZPIECZNYCH 

POŻAROWO 

(SPAWANIE, CIĘCIE , LUTOWANIE, NAGRZEWANIE) 

 
Miejsce pracy ........................................................................................................................... 

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

Rodzaj pracy ........................................................................................................................... 

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

Czas pracy       od dnia ......................................................  godziny ….................................... 

 do dnia  ...................................................... godziny ….................................... 

Zagrożenie pożarowe (wybuchowe ) ......................................................................................... 

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

Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru(wybuchu) ..................... 

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

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

Środki zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo    ......................................................... 

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

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

Sposób wykonania prac niebezpiecznych pożarowo     ……........................................................ 

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

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

Dane osobowe (uprawnienia) pracownika wykonującego prace niebezpieczne pożarowo 

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

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

Odpowiedzialni za: 

Przygotowanie miejsca pracy, środki zabezpieczenia miejsca pracy 

Imię i nazwisko ……......................................................................................................... 

  

podpis odpowiedzialnego ....................................................................... 

Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo 

Imię i nazwisko ……......................................................................................................... 

  

podpis odpowiedzialnego ....................................................................... 

Kontrolę miejsca spawania po ich zakończeniu  (............ godzin) 

Imię i nazwisko ……......................................................................................................... 

  

podpis odpowiedzialnego ....................................................................... 

Bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 

Imię i nazwisko ……......................................................................................................... 

  

podpis wykonującego prace .................................................................... 

                                      ………………………, dnia...................... r. 

 
Prace niebezpieczne pożarowo zakończono dnia ............................................ godz.................... 
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                     Podpis...................................................................... 

Kontrolę miejsca prac po ich zakończeniu, zakończono dnia........................... o godz. ……….. 

 

              

                     Podpis...................................................................... 

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo przekazano: 

 

Imię i nazwisko 

przekazującego 

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

Podpis  ....................................................................... 

 Dnia ...............................godz. .................................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

KSIĄŻKA  KONTROLI  PRAC  

 NIEBEZPIECZNYCH 

POŻAROWO 
 

LP 

Nazwa budynku, 

pomieszczenia, w 

którym wykonuje się 

prace pożarowo 

niebezpieczne 

Data i godzina 

rozpoczęcia prac 

pożarowo 

niebezpiecznych 

Imiona i nazwiska 

prowadzących prace 

pożarowo niebezpieczne 

Data i godzina oraz 

nazwisko osoby 

kontrolującej prace 

pożarowo niebezpieczne 
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Uwagi 

kontrolującego prace 

pożarowo 

niebezpieczne 

Data i godzina 

zakończenia prac 

pożarowo 

niebezpiecznych 

Data i godzina 

przeprowadzenia 

kontroli obiektu po 

zakończeniu prac 

pożarowo 

niebezpiecznych 

Imię i nazwisko 

osoby 

przeprowadzającej 

kontrolę po 

zakończeniu prac 

pożarowo 

niebezpiecznych 

Podpisy osób 

przeprowadzających 

kontrolę 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

INSTRUKCJA  POSTEPOWANIA 

W  PRZYPADKU  AWARII  INSTALACJI  GAZOWEJ 
 

W przypadku pożaru lub awarii instalacji gazowej, należy: 

 

 Powiadomić Pogotowie Gazowe WSG  tel. 992  

 

 Powiadomić zarządzającego obiektem  

 

.………………………………………………………tel.................................. 

 

Główny kurek gazowy znajduje się na zewnątrz obiektu 

 

W razie stwierdzenia obecności gazu w pomieszczeniach lub ciągach komunikacyjnych 

budynku: 

 Kategorycznie zabrania się wchodzenia do tych pomieszczeń 

 

 Zamknąć dopływ gazu przed gazomierzem 

 

 Niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe tel. 992 

 

 Pootwierać okna w pomieszczeniach oraz na ciągach komunikacyjnych i klatkach 

schodowych 

 

 W miarę możliwości wyłączyć główne zasilanie budynku w energię elektryczną. 

Wyłączenia należy dokonać poza strefą ulatniania się gazu (zaiskrzenie może 

spowodować wybuch) 

 

 Poinformować osoby przebywające w budynku o zaistniałem sytuacji   

zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

 

 Do czasu usunięcia awarii oraz wywietrzenia budynku, zabrania się używania 

dzwonków elektrycznych, oświetlenia, itp. urządzeń elektrycznych 

 

 

Niedopuszczalne jest samowolne otwarcie zaworu gazowego po usunięciu awarii. 

Otwarcia zaworu oraz zagazowania instalacji dokonują specjalistyczne służby WSG 
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INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO  -  WIORiN - Poznań, ul. Grunwaldzka 250B 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
WYKAZ  PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH   

Z  INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO  DLA  BUDYNKÓW  

WIORiN - Poznań, ul. Grunwaldzka 250B  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszej instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień i obowiązków w niej 

zawartych. 
 

LP Imię i nazwisko pracownika Podpis  pracownika 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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PLANY   GRAFICZNE 

BUDYNKU  I  TERENU 

 

 
 


