
Zarzqdzenie Nr634/18
Bu rm istrza Gmi ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie wprowadzenia aktualizacji lnstrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego
dla budynku biurowego Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzy
ul. Aleja Swiqtej Barbary 6.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z p62n. zm.),
w zutiqzku z $ 6 rozpozqdzenia Ministra Spraw Wewnqtznych i Administracji
z dnia 7 czeruca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, innych
obiekt6w budowlanych iteren6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

zarz4dza siq, co nastgpuje:

sl

Wprowadzam aktualizacjq lnstrukcji Bezpieczeistwa Pozarowego dla
budynku. biurowego Urzqdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny przy
ul. Aleja Swiqtej Barbary 6.
Zobowiqzujq kierownik6w kom6rek organizacyjnych do zaznajomienia sig oraz
zapoznania podleglych pracownik6w, sta2yst6w oraz praktykant6w z treSciq
lnstrukcji, o K6rej mowa w ust. 1.
Zapoznanie siq z instrukcjq nalely potwierdzi6 na druku stanowiqcym
zalqcznik nr 1 do lnstrukcji Bezpieczefstwa Po2arowego.
Zobowiqzujg wszystkich pracownik6w Urzqdu do przestrzegania postanowiefi
inshukcji.

s2

Nadz6r nad realizacjq postanowiei instrukcji powierza siq Gl6wnemu Specjaliscie
ds. BHP.

s3

Wykonanie zazqdzenia powierza siq Sekretazowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1.

3.

4.
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lnrtrukcla Berpleczeistwa Poiaroweto

Budynku Ur.edu Gminy i Mlaita Czerwiqnka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Aleia Swietei Barbary 6

Ixtstru[ee]*

&eapleexe rts€we Feta rmwege

Budynku Unqdu 6mlny i Mlasta

ul. Alela Swlqtei Barbary 6

Cretuionka-Lesrcryny

AM "'

Oprocowonie pierwotne

Zatwierdzam:

EurfiisFz
hiny i Miasta
onka-Leszcryny

Czerwionka-Leszczyny, listopod 2076 r.

Opracowal :
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lnstrukcja Bezpieczefistwa Poiarowego

Budynku Unqdu 6miny i Miasta Czerwionka-Leszczyny,4tr.-2?O Czerwionka-Leszczyny ul. Ateia Swlqtej Barbary 5

KARTA AKTUALIZACJ I

DATA AKTUALIAZACJI ZAKRES AKTUALIZACJl

Opracowanie pienrvotneListopad 2015

Listopad 2018

OA}ITI,FLA
Zbigniu Rttduclu

U-207 Rytnlk, ul. Gllwlclca
tol.32 424 68 68. hx 3'l $3

NtP 642-100-37-

W zwiqzku ze zmianami wprowadzonymi w rozporzqdzeniach:

1. Ustawa z dnia 24.08. 1991r. o Pafstwowej Straiy
Poiarnej (Dz. U. z2OL8r. poz. 1313).

2. Ustawa 2dnia24.08.1991r. o ochronie
przeciwpoiarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 520).

3. Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia
L2.O4.2O02r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz.L422z96l.zm.l.

4. Rozporzqdzenie Ministra SprawWewnqtrznych

t, iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych i teren6w (Dz. U. z2O1Or. nr. 109 poz.719l.

1 905. Ustawa z dnia 7 lipca L994r. Prawo budowlane
(Dz. U.2018 poz. 1202).

Strono 2 z 80





lnstrukcia Eezpieczeistwa Poiarowego

Budynku Ur.edu Gminy i Miasta Czerwionka-tesz.zyny, 4+230 Gerwionka-Leszcryny ul. Alcia Swietei 8arbary 6

Na podstawie I 5 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych
iAdministracii z dnia 7 czerwca 20X0 r. w sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w
(Dz.U. z 2010r. nr. 109 poz. 719).

wprowadza siq w iycie

" INSTRUKOE BEZPTECZENSTWA PO2AROWEGO "

Budynku Urzqdu Gminy i Maasta Czerwionka-Leszczyny

przy ul. Aleja $wigtej Barbary 5

Przedmiotowa instrukcja obowiqzuje wszystkich pracownik6w, firmy
zewnetrzne Swiadczqce uslugi, wykonawc6w rob6t niebezpiecznych pod
wzglqdem poiarowym oraz wszystkie osoby na stale przebywajqce
w obiekcie.

ZatWidrdmrr
i Miasta

Czerwionka-leszczyny,dnia.?.1.'...1.i..X..::' .....Wi, tmru^szerryski

Uwaga:

Z ustaleniami niniejszej instrukcji naleiy zapoznat
wszystkich pracownik6w (caly personel) oraz osoby
personelu remontowo - technicznego pracujqce na
terenie obiektu.

Naleiy przeprowadzid szkolenie pracownik6w
programu okreSlonego w niniejszej instrukcji.

Stosourne oSwiadczenia wg. wzoru naleiy wlqczy6 do
akt osobowych pracownik6w.

t(. rt to&t offi;'Ilu&,,
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lnstrukcia Bezpieczedstwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Mlasta Crerwionka-Leszczyny, 44-230 Crerwionka-Leszazyny ul. Alela Swietel Barbary 6

5pls rRrScr

KARTA AKTUALTZACJI ....................... ................................ 2

1. Cel izakres opracowania ............. ...................... .. .......-..7

2. Podstawa opracowania ....... .....'.'.... ..8
2.1. Podstawa formalno - prawna... ................................ .8
2.2. Podstawy merytoryczne .... ........8

3. Postanowienia og61ne...........,..... .................................... 9

3.1. Zakres obowiazwania instrukcji bezpieczeistwa poiarowego........,..............,..........'. ... 9

3.2. Aktualizacja instukcji bezpieczeristwa poiarowego........ .................'.. 9

4. Charakterystyka og6lna obiektu ................................... 10

4.1. Nazwa obiektu iadres............. ............................... 10

4.2. Wlasciciel obiektu ................ ......... .......'.. ............. 10

4.3. zarzadca obiektu....................... ............................. 10

4.4. Uiytkownik obiektu .................. ......................'...... 10

4.5. Faktycznie wladajqcy obiektem ............................. 10

4.5. Opis og6lny obiektu.................. .................... .......10

4.7. Funkcja i przeznaczenie obiektu............... '...........'. 10

4.8. lnstalacje i urzqdzenia techniczne w obiekcie (bez urzqdzeri przeciwpoiarowych),....... 10

5. Warunki ochrony przeciwpoiarowej wynikajAce z przeznaczenia isposobu uiytkowania
obiektu, prowadzonego procesu technologicznego jego warunk6w technicznych, w tym
zagroienia wybuchem.......... .......,......" 11

5.1. Budynek UGiM Cz-L przy ul. Aleja Swiqtej Barbary 6 - dane konstrukcyjne '................. 11

5.2. Budynek UG|M Cz-L przy ul. Aleja Swiqtej Barbary 6 - przeznaczenie kondygnacji

(pomieszczei) ..... ............'.'.'...'........ 11

5.3. Budynek UG|M Cz-L przy ul. Aleja Swietej Barbary 6 ' zestawienie powierzchni

wewnetrznych.... ...........'......'..,.....". 11

5.4. Budynek UGiM Cz-L przy ul. Aleja Swietej Barbary 5 - materialy niebezpieczne
poiarowo. ,...........72

5.5. Budynek UG|M Cz-L przy ul. Aleja Swiqtej Barbary 6 - GqstoSi obciQienia ogniowego 12

5.6. Zagroienie wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnqtrznych. .'......,......... 13

5.7. Pomieszczenia zagro2one wybuchem:.................. ...'...'.....'...... .. ...... 13

5.8. Kategoria zagroienia ludzi (ZL) ..................'. ......... 14

5.9. Liczba os6b w obiekcie.. ..,........ 74

5.10. Strefy poiarowe..................... ............. .. ............. 14

5.11. Klasa odpornoSci poiarowej obiektu........................'. ......... ............. 15

5.12. Warunki ewakuacji................. .. '...'....,...........'...... 15

5.13. PARAMETRY pozARowE wysrEPUJACYCH suBsrANol PALNYCH......................'.,.......'.'. .. ......... 20

5.14. PRocEs TEcHNOTOGICZNY, ZAGRO2ENIA WYNIKAJACE Z PROWADZONEGO PROCESU

TECHNoLoGrczNEGo oRAz wsKAzANtA w ZAKREsIE zABEzPlEcztt( ppo2. guovt'txu......'. ............'......... 21

5.15. WSKAZANIA W ZAKRESIE zABEzPIEczENIA PRzEcIWPo2ARoWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.... 21

5.16. Zabezpieczenie przeciwpoiarowe instalacji technicznych. ..............21

5.17. Wyposaienie w gasnice ......... '....... ......,........... ..21

5.18. Droga poiarowa............ ..... ....22

5.19. lnstalacje i urzqdzenia przeciwpoiarowe .............23

lnstalacja przeciwpoiarowego wylqcznika predu, ................. ........... ...23

lnstalacja oswietlenia ewakuacyjnego, ......... ..........23

lnstalacja drzwi i bram przeciwpoiarowych,....................... .. .............'. 23
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lnstrukcia Eezpiecredstwa Poiarowego

Budynku Urredu Gmlny i Miasta Czerwionka"Leszqyny, 44-2:10 Crerwionka-Leszczyny ul. Aleia SwiQtei 8arbary 6

lnstalacja centrali alarmowej ...................................... 23

Z uwagi na to, ie dzialanie alarmu jest monitorowane jedynie w godzinach pracy urzqdu,

sugeruje sie podlaczenie go do istniejEcej centrali alarmowej co spowoduje jego staty

nadz6r.6. Charakterystyka zagroienia poiarowego ........ ,..,.,........................24
6.1. Potencjalne przyczyny powstawania poiar6w... ................................ 24

6.2. Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania sie po2aru ........................ 25

6.3. Drogi rozprzestrzeniania siQ poiaru w obiekcie ................................. 25

7. zasady zapobiegania moiliwojci powstania poiaru................. ......,...........26
7.1. 0g6lne zasady uiytkowania obiektu, czynnoSci 2abronione...................,....................... 25

7.2. Zasady przechowywania i stosowania material6w niebezpiecznych poiarowo ............. 29

8. Zasady doboru, rozmieszczenia, obslugi i u2ycia gaSnic. ................. ..........31
8.1. Oznaczenia stosowane na gainicach....... ...............31
8.2. Zasady doboru ga{nic............... ...............................31
8.3. Wymagana ilo6i gaSnic w obiekcie...................... ............................... 31

8.4. Zasady rozmieszczenia gaSnic w obiekcie............... ............................ 32

8.5. Zasady obslugi i uiycia gaSnic. ............................... 32

9. obowiqzki z zakresu ochrony przeciwpoiarowej . .. . ..... . . ...... ,...........37
Obowiqzki wla$ciciela, zarzqdcy i ui6kownika obiektu............... .............37

Obowiqzki os6b kierujqcych pracownikami..... .............37
Obowiazki pracownik6w...... .............38

10. Spos6b poddawania przeglqdom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym stosowanych

w obiekcie urzEdzeri przeciwpoiarowych iga5nic....... .........,......................... 39

Ga5nice........,...,.. .............................. 39

lnstalacja oswietlenia ewakuacyjnego............ ..,...,.......4t
lnstalacja drzwi i bram przeciwpo2arowych ........................ ...............,.......42
Przeciwpoiarowy wylqcznik prqdu .................. .............43

11. Sposoby postepowania na wypadek powstania poiaru iinnego zagroienia. ................,...,,44
11.1. Postqpowanie w przypadku powstania poiaru do czasu przybycia jednostek

ratowniczo - ga6niczych PSP oraz wsp6ldzialanie z kierujqcym akcjq ratowniczq..................44
11.2. Alarmowanie telefoniczne Pafstwowej Straiy Poiarnej... ............... 45

12. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzglqdem poiarowym. .................,.......45
12.1. Organizacja prac niebezpiecznych pod wzglqdem poiarowym.....................................45

12.2. Wytyczne zabezpieczenia miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod wz8ledem
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13. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunk6w ewakuacji 1ud2i...................... 50

13.1. Cel przeprowadzania iwiczeri ewakuacyjnych. ................................50

13.2. Zasady og6lne prowadzenia ewakuacji. ..............50
13.3. Organizac.ia ewakuacji - czynnoici poszczeg6lnych os5b. .............................................50
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14. Sposoby zaznajamiania uiytkownik6w obiektu z treiciA instrukcji oraz z przepisami
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lnstrukcja postqpowania na wypadek poiaru ................. ..........................59
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lnstrukcia Eezpiecredstwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Miasta Czerwlonka-Lesczyny, 4+230 Crerwionka-Leszcryny ul. Aleia Swletei Barbary 6
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lnrtrukcla Eezpiecze6stwa poiarowego

Budynku Urredu 6mlny i Miasta Crerwlonka-Lestc2yny, 44-230 Oerwionka-Leszcryny ul. Aleia Swiqt.j 8arbary 6

L. Crl rzAKREs oPRAcowANtA

Uznaje sie, 2e "lnstrukcja" jest ustaleniem sposobu postqpowania na wypadek poiaru, klqski

iywiolowej lub innego miejscowego zagroienia, czyli spelnieniem obowiqzku wynikajAcego
z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej
(Dz. U. z 2018r. po2.620.) oraz spelnia wymagania okre6lone w 5 6 Rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 7 czerwca 2O1O t., w sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w
(Dz.U. z 2010r. nr. 109 poz.719).

Opracowana instrukcja zawiera:

1. warunki ochrony przeciwpoiarowej, wynikajqce z przeznaczenia, sposobu
uiytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(skladowania) i warunki techniczne obiektu, w tym zagroienia wybuchem;

2. wyposaienie w wymagane urzqdzenia przeciwpo2arowe i ga5nice oraz sposoby
poddawania ich przeglqdom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym;

3. sposoby postepowania na wypadek poiaru iinnego zagro2enia;

4, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglqdem poiarowym;

5. warunki iorganizacjq ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

5. sposoby zapoznania uzytkownik6w i pracownik6w obiektu, z przepisami
przeciwpoiarowymi oraz tresciA przedmiotowej instrukcji;

7. zadania i obowiqzki w zakresie ochrony przeciwpoiarowej dla os6b bqdqcych ich

staiymi uiytkownikami;

8. plany obiekt6w, obejmujqce ich uswuowanie, oraz terenu przyleglego,

z uwzglqdnieniem graficznych danych dotyczAcych w szczeg6lnoSci :

. powierzchni, wysoko6ci i liczby kondygnacji budynku,

. odlegloSci od obiekt6w sasiaduiacych,

. parametr6w poiarowych wystqpujqcych substancji palnych,

. wystqpuiacej gqstosci obciaienia ogniowego w strefie poiarowej lub w strefach
po2arowych,

. kategorii zagro2enia ludzi, przewidywanej liczby os6b na kaidej kondygnacji
i w poszczeg6lnych pomieszczeniach,

. lokalizacji pomieszcze6 i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych .iako strefy
zagroienia wybuchem,

. podzialu obiektu na strefy poiarowe,

. warunk6w ewakuacji, ze wskazaniem kierunk6w iwyj5d ewakuacyjnych,

. miejsc usytuowania urzqdzeri przeciwpoiarowych i gagnic, kurk6w gl6wnych
instalacji gazowej, material6w niebezpiecznych poiarowo oraz miejsc
usytuowania element6w sterujqcych urzqdzeniami przeciwpoiarowymi,

. wskazania doj6d do diwig6w dla ekip ratowniczych,

. hydrant6w zewnetrznych oraz innych ir6del wody do cel6w przeciwpoiarowych,

. dr6g poiarowych i innych dr6g dojazdowych, z zaznaczeniem wjazd6w na teren
ogrodzony;
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lnstrukcla Eezpleczeistwa Poiarowego

Budynku Urrgdu Gminy i Miasta czerwionka-L€srczyny, 44-230 cuerwionka-leszczyny ul. Aleia Swietei Barbary 6

2.1. PoDSTAWA FoRMALNo - PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Paistwowej Straiy Poiarnej (D2. U. z 2018r. poz. 1313).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoiarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620.).
3. Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. L422 z p61. zrn.l.

4. Rozponqdzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia Tczerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w
(oz.U. z 2010r. nr. 1@ poz.719).

5. Ustawa z dnia T lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202).

6. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnqtnnych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r.

w sprawie prz€ciwpoiarowego zaopatrzenia w wodq oraz dr6g poiarowych
(Dz.U. z 2009r. nr. 124 po2. 1030)

7. RozporzQdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie szkoled

inspektor6w ochrony przeciwpoiarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 1954).

8. PN-EN ISO 7010:2012 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczeistwa i znaki bezpieczeistwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeistwa."

9. PN-N41255-5:1998 
"Znaki 

bezpieczefstwa. zasady umieszczania znak6w bezpieczeistwa na

droSach ewakuacy.inych i drogach poiarowych."
10. PN-EN 1838 ,,Wyposaienie oJwietlenia. Oiwietlenie awaryjne."
11. PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego ogwietlenia ewakuaryjnego."
12. PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpoiarowa budynk6w. Obliczanie gQstosci obciqienia ogniowego

oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania poiaru."
13. PN-B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gQsto3ci wzglQdnej

mniejszei nii 1. Wymagania".
14. lnformacje uzyskane od uiytkownika - wlafticiela obiektu

2.2. Poosmwv MERYToRYcZNE

Do zapoznania sie z,,lnstrukcjA" i przestrzegania jej ustalen zobowiezani sE wszyscy pracownicy

obiektu jak r6wniei osoby i instlftucje korzystajace z terenu budynku Urzedu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, znajdujacego sie w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Aleja Swiqtej

Barbary 5, bez wzglqdu na rodzaj wykonywanej pracy izajmowane stanowisko. Przyjqcie do
wiadomo5ci postanowieh "lnstrukcji" naleiy potwierdzid w oiwiadczeniu wlasnorqcznym
podpisem, kt6re powinno byC wlEczone do akt osobowych pracownika.
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lnstrukcia getpieoeistwa Poiarowego

Budynku Urredu Gminy i Mia5ta Czerwionka-leszczyny, /t4-230 Czerwionka-leszczyny ul. Alela Swietei Barbary 5

3.1. ZAKRES oBowrAzywANrA TNSTRUKCJT BEzprEczENsrwn po2aRoweeo

Zarzqdca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiqzek kontrolowad

podleglych pracownik6w, jak r6wniei ewentualnych wykonawc6w (najemc6w) w zakresie

realizacji ustaleri zawartych w przytoczonej "lnstrukcji". Z ustaleniami niniejszej instrukcji

naleiy zapoznad wszystkich pracownik6w (caly personel) oraz osoby personelu remontowo -

technicznego pracujace na terenie obiektu jak r6wniei ewentualnych najemc6w.

3.2. AKTUALIZAoA INSTRUKCJI BEzPIECZENSTWA POAqROWEGO

Zgodnie z wymaganiami 5 6 ust. 7 rozporzAdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony budynk6w, innych obiekt6w

budowlanych i teren6w (Dz.U. z 2010r. nr. 109 poz. 719) niniejsza "lnstrukcja" bqdzie

poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, jak r6wniei po takich zmianach

sposobu uiytkowania obiektu, kt6re wplyna na zmianq warunk6w ochrony przeciwpoiarowej.
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lnstrukcja Bezpleczeristwa Poiarowego

Budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynv,4-230 Czeruionka-Leszcryny ul. Aleja Swiqtej Barbary 6

4.1. NezwA oBIEKTU IADRES

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Aleja Swietej Barbary 6

4.2. WtaScrcrEL oBTEKTU

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

4.3.ZaazADcA oBTEKTU

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

4.4. UzwrowNrK oBTEKTU

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

4.5. FarrvczNrE wtADAJAcy oBTEKTEM

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

4.5. Oprs oGOLNY oBTEKTU

Ustalenia zawarte w rozdziale 5 niniejszej lnstrukcji.

4.7. FuuroA I PRzEzNAczENIE OBIEKTU

Rozpatrywany obiekt jest to budynek u2ytecznoSci publicznej mieszczqcy funkcjq
administracyjno - biurowq.

4.8. lr,rsraLAcJE r URZADZENTA TEcHNTczNE w oBrEKctE (BEZ URZADzEN

PRZECTWPOZAROWYCH)

. lnstalacjaelektryczna.

. lnstalacjaodgromowa.

. lnstalacja wodociqgowa i kanalizacyjna.

e lnstalacja gazowa.

. lnstalacja teletechniczna i komputerowa.

. lnstalacja centralnego ogrzewania.

o lnstalacja kominowa iwentylacyjna.

. lnstalacjao$wietlenia.

r lnstalacja alarmowa obsluguiqcq urzqdzenia wykrywania zagroiefi (ruchu, wtamania).

\-,
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lnstrukcja Bezpieczef stwa Poiarowego

Budynku Unqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,4+230 Czerwionka-leszczyny ul. Alela Swiqtei Barbary 6

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Aleja Swiqtej Barbary 6,

jest to wolnostojqcy obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z u2ytkowym poddaszem.

Budynek usytuowany jest w potudniowo - wschodniej czq(ci miasta Czerwionka w parku przy

ul. Aleja Swiqtej Barbary 5. Wraz z otaczajqcym go parkiem jest wpisany do rejestru zabytk6w
woj. Slqskiego pod nr L28t/8t. Wej6cie do piwnicy obiektu w kt6rej znajduje siq kottownia orcz

archiwum prowadzi z zewnqtrz budynku.

5.1. BuoywEK UGtM Cz-L pnzy uL. ALEJA Swrqrs BnRsRRy 6 - onrur KoNSTRUKCvJNE

Element KIasa

koisirukcyiny Material / technologia *ono.t*"'

gl6wna konstrukcja
no.na Sciany zewnQtrzne.

iciana zewn*trzna Sciany zewnetrzne o gruboici 75 cm murowane C

z cegiel na zaprawie cementowo - wapiennej.

Sciana wewnetrzna 
gcianY wewnQtrzne murowane z cegiel na c
zaprawie cementowo - wapiennej.

strop
stropy w piwnicach ceglane sklepienia C

odcinkowe, nad parterem i piqtrem drewniane
belkowe.

konstrukcja dachu dach konstrukcji drewnianej jqtkowo - C

krokwiowej dwuspadowy.
przekrycie dachu dach pokryty blachq trapezowq. C

5.2. Buoyl'rEr UGrM Cz-L pnzv uL. ALEJA SwrEru.r BansRRv 6 - pRzrzruAczENtE

KONDYG NACJ r ( POM r ESZCZEI(l )

Liczba kondygnacii nadziemnych 2; podziemnych I ;

I kondygnacja - piwnica Archiwum
ll kondygnacja - parter Pomieszczenia administracyjno - biurowe

lll kondygnacja - I pietro Pomieszczenia administracyjno - biurowe

273,72 m2

327,67 m2

328,55 m2

185,3L m2

ok.8 m
3383,50 m3

5.3. BuovrvEK UGrM Cz-L pnzv uL. ALEJA Swtqru BRnaenv 5 - zEsrewte rutr

POWTERZCHNT WEWNETRZNYCH.

Piwnica
Parter
I Piqtro
Poddasze

Wysoko6i budynku
Kubatura
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Budynku Unqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszcryny ul. Aleja Swiqtej Barbary 6

5.4. BuovruEK UGIM Cz-L pnzy uL. ALEJA SwrEru Bansany 5 - uaruRraty

N I EBEZPI ECZNE POZAROWO.

MieJsce i sPos6b skr6conY oPis

Rodzai naztrra iloSd przechowywania / ^ .ll:-::l- --
magazYnowania tecnnolotlcznego

1. gazy palne brak

2. ciecze palne o temperaturze brak
zaplonu poniiej 328,15 K

(55'C),
3. materialy wytwarzajqce w brak

zetkniqciu z wodq gazy palne,

4. materialy zapalajqce siq brak
samorzutnie na powietrzu,

5. materialy wybuchowe i brak
wyroby pirotechniczne

5. materialy ulegajqce brak
samonutnemu rozkladowi
lub polimeryzacji,

7. materialy majqce sklonnoici brak
do samozapalenia,

8. materialy inne nii brak
wymienione w lit. a-9, je3li

spos6b ich skladowania,
pnetwarzania lub innego
wykorzystania mole
spowodowa6 powstanie
poiaru;

5.5. BuoyrrrEK UGIM Cz-L pnzv uL. ALEJA SwrErs Bangany 6 - GEsro5e oacr4ze rurR

OGNIOWEGO

Gesto5d obciqlenla ognlowego - jest to energia cieplna wyraiona w megadiulach[MJl, kt6ra moie
powstad przy spaleniu material6w palnych znajdujqcych siq w pomieszczeniu, strefie poiarowej lub \
skladowisku material6w statych przypadajqca na jednostkq powierzchni tego obiektu, *yrrion. v
w metrach kwadratowych.

Przy obliczaniu gqstoSci obciqienia ogniowego nale2y uwzglqdnid materialy palne skladowane,

wytwarzane, przerabiane lub transportowane w spos6b ciqgly, znajdujqce siq w danym pomieszczeniu,

strefie poiarowej lub skladowisku. GqstoSd obciqienia ogniowego powinna byd obliczana przy zaloieniu,
ie wszystkie materiaty znajdujqce siq w danym pomieszczeniu, strefie poiarowej lub skladowisku sq

r6wnomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszczenia, strefy poiarowej lub skladowiska.

GestoSC obciqienia ogniowego oblicza siq z poniiszego wzoru:
i=n

ItQ",'c,)
Qa=r - - 1u:/m'Jr

gdzie:

n - liczba rodzaj6w material6w palnych znajdujqcych siq w pomieszczeniu, strefie poiarowej lub
skladowisku,
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G;- masa poszczeg6lnych material6w [k8],
F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy poiarowej lub skladowiska [m2],

Q"i - cieplo spalania poszczeg6lnych material6w [MJ/kg].

W przypadku, gdy strefa poiarowa sklada siq z wielu pomieszczef gqsto6d obciqienia ogniowego strefy
poiarowej oblicza siq z poniiszego wzoru:

i=n

Z(80''r')or=ff 
[Mrlm2]

/-' i

gdzie:

Qoi - Sesto5i obciqienia ogniowego poszczeg6lnych pomieszczef [MJ/m2],
Fj- powierzchnia poszczeg6lnych pomieszczef strefy poiarowej Im2t,

GqstoSC obciqienia ogniowego ustalona na podstawie Polska Norma PN - B - 02852; kwieciei 2001

Ochrona przeciwpo2arowa budynk6w. "Obliczanie gqsto6ci obciqienia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglqdnego czasu tnrania poiaru", NIE USTALA SIE DLA OBIEKTOW "21".

5.6. Zaeno2eNrr wveucHEM w poMrEszczENrAcH r pRzEsrRzENrAcH zEWNETRzNycH.

strefa zagroienia nrybuchem - rozumie siq przez to przestrzefi, w kt6rej moie wystqpowai mieszanina

wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajqcymi, o stqieniu zawartym
miqdzy dolnq i g6rnq granicq wybuchowo5ci;

podzlal stref zagroienia wybuchem :

o strefa 0 - przestrzed, w kt6rei gazowa atmosfera wybuchowa wystqpuje ciqgle lub w dlugich
okresach,

o strefa 1 - przestrzef, w kt6rej pojawienie siq gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne

w warunkach normalnej pracy,

. strefa 2 - przestrzeri, w kt6rej w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie

siq gazowej atmosfery wybuchowej, a jeieli siq ona pojawia to tylko rzadko i na kr6tki czas,

o strefa 20 - przestrzefi, w kt6rej atmosfera wybuchowa w postaci obloku pylu palnego w powietrzu

wystqpuje stale w dlu2szych okresach lub czgsto,

o strefa 21 - przestrzefi, w kt6rej atmosfera wybuchowa w postaci obloku pylu palnego w powietrzu

moie czasem wystqpid w trakcie normalnych operacji,
o strefa 22 - przestrzed, w kt6rej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego w powietrzu

nie wystqpuje w trakcie normalnych operacji, a w przypadku wystEpienia trura tylko przez kr6tki czas.

5. 7. Porrar rszczEN rA zAGRozoNE wyBUcHEM :

Materialy mogece

wytworzyc mieszaniny llosd strefa 1"]:::.:-t::t-1: 
t'fr#i'o

przechowywanla 
techiototicznegowybuchowe

1. BRAK

Ocena zagroienia wybuchem -
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Budynku Unedu Gmlny I Mlasta Crerwlonka-Lesrczyny, 4+230 Czerwlonka-Lesrclyny ul. Alela Swletel Earbary 5

5.8. Knrrconn zacno2rrurn luozr (ZL)

Ustala sie nastQpujEce kategorie zagroienia ludzi

ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os5b
niebqdqcych ich stalymi uiytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uiytku ludzi
o ograniczonej zdolno5ci poruszania sie,

ZL ll - przeznaczone przede wszystkim do uiytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie,

takie jak szpitale, ilobki, przedszkola, domy dla os6b starszych,
ZL lll - uiytecznoSci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I iZL ll,
ZL lV - mieszkalne,
ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL ll.

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zalicza siq do kategorii zagroienia ludzi
1. ZL lll kt6re nie zawieraja pomieszczefi przeznaczonych do jednoczesnego przebywania

ponad 50 os6b niebqdqcych ich statymi uiytkownikami, a nie przeznaczone przede

wszystkim do uiytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci poruszania siQ.

5.9. Lrczse osdB w oBrEKcrE

W obiekcie przewiduje siq jednoczesne przebywanie do 35 os6b bqdqcych jego stalymi
uiytkownikami. lloid os6b zostala okreslona na podstawie projektu.
lloii os6b na poszczeg6lnych kondygnacjach :

. Piwnica: losoba

. Parter: 13 os6b

. I Pietro : 20 os6b

5.10. STREFY Po2hRowE

Strefa poiarowa - strefq poiarowQ stanowi budynek albo jego cze56 oddzielona od innych
budynk6w lub innych czq5ci budynku elementami oddzielenia przeciwpoiarowego bqdi tei
pasami wolnego terenu o okreslonej przepisami szerokoici bqdi czq6d budynku - kondygnacja,
jeieli klatki schodowe i szyby diwigowe w tym budynku spelniaja co najmniej lvymagania
obudowane,l klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporno3ci ogniowej co najmniej
El 30, wyposaionej w urzQdzenia zapobiegajqce zadymieniu lub sluiqce do usuwania dymu lub

w szczeg6lnych wypadkach dotyczqcych budynk6w wysokich iwysoko6ciowych ZL lV -
zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Budynek stanowi jednq strefq poiarowq.
Przegrodami o klasie El 30 (REl 50) odpornosci ogniowej wydzielono pomieszczenia:

- archiwum
- kotlowni
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5.11. KLASA oDpoRNoscr pozARowEJ oBTEKTU

Budynek zaprojektowano i wykonano w klasie C odpornosci poiarowej, z element6w

nierozprzestrzeniajqcych ognia.

Wykonanie budynku w klasie C odporno(ci poiarowej oznacza, ie poszczeg6lne elementy

budowlane charakteryzuja sie nastqpujAcymi cechami:

Klasa odpornosci o8niowej element6w budynku

Xlasaodpornoici rl6wna
poiarowej budynku ii"'i,r"i" ::HX'", strop

nosna

R15 REl50 El30(o-i)

Sciana przekrycie
Sciana zewnetrzna wewnetrzna dachu

R60 4l
Et15', RE15

W zakresie wystroju wnqtrz uiyto wyllcznie:

. material6w, kt6rych produkty rozkladu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie

dymiace,
wykladzin podlogowych I okladzin Sciennych oraz stalych element6w wystroju
iwyposaienia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

sufit6w podwieszonych i okladzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych",
nie kapiqcych i nie odpadajEcych pod wptywem ognia,

Przej3cia instalacyjne (kabli, kanal6w, rur) prze2 Sciany i stropy oddziele6 przeciwpoiarowych

uszczelnione zostaly certyfikowanymi Srodkami. PrzejJcia te posiadajA odpornoSi ogniowq jak

przegrody, w kt6rych sq wykonywane.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez 6ciany istropy
oddzieleri przeciwpoiarowych wyposaiono w certyfikowane klapy odcinajece
(o klasie odpornoSci ogniowej r6wnej, co najmniej odporno$ci tych oddziele6).

5.12. Wnnuruxt EWAKUAcJI

Warunki ewakuacji - zesp6l przedsiewzigi oraz 6rodk6w techniczno organizacyjnych

zapewniajAce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagroionej lub obietej poiarem.
z pomieszczef, w kt6rych mogq przebywad ludzie, naleiy zapewni6 bezpieczne wyj$cie
prowadzqce bezpoSrednio na otwarta przestrzed albo bezpoSrednio lub poirednio na poziome

(korytarze) lub pionowe (klatki schodowe) drogi komunikacji o96lnej, zwane dalej

"drogami ewakuacyjnymi".

St'ono 15 z 80



lnstrukcra Eezpieczeistwa Poiarowego

Budynku Unqdu Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny, 4&230 Crerwlonka-1,$zcryny ul. Alera Swletel Earbary 6

! 237. IPrzejScie ewakuacyjne]

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w kt6rym moie przebywad czlowiek, do wyjScia
ewakuacyjnego na drogq ewakuacyjnq lub do innej strefy poiarowej albo na zewnqtrz
budynku, powinno byi zapewnione przejicie, zwane dalej ,,przejSciem ewakuacyjnym",
o dlugosci nieprzekraczajEcej:

1) w strefach poiarowych ZL - 40 m;

2) w strefach poiarowych PM o gesto6ci obciaienia ogniowego przekraczajEcej 500 MJ/m'?

w budynku o wiqcej nli jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m;

3) w strefach poiarowych PM, o obciEieniu ogniowym nieprzekraczajqcym 500 MJ/m2,

w budynku o wiqcej nii jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach poiarowych PM

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzglqdu na wielko5i obciq2enia
ogniowego - 100 m.

2. W pomieszczeniu zagroionym lvybuchem dlugoSC przej5cia ewakuacyjnego, o kt6rym mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekraczai 40 m.

3. Dopuszcza siq prowadzenie przez pomieszczenie zagroione wybuchem przejScia \7
ewakuacyjnego z innego pomieszczenia, jeieli pomieszczenia te sq powiqzane funkcjonalnie.

4. Jeieli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie spos6b jego

zagospodarowania, projektowa dlugosd przej6cia ewakuacyjnego nie moie byd wiqksza nii 80%

dlugosci okreSlonej w ust. 1i2.

5. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dlugoii przejSi. o kt6rych mowa w ust.
1 i 2, moie byi powiqkszona o 25%.

6. Dlugo5ci przej5d, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, mogQ byd powiqkszone pod warunkiem
zastosowania:

1) statych samoczynnych urzqdzeri gaSniczych wodnych - o 50%;

2) samoczynnych urzqdzeh oddymiajqcych uruchamianych za pomoca systemu
wykrylvania dymu - o 50%.

7. PowiQkszenia, o kt6rych mowa w ust.5 i6 pkt I i2, podlegajq sumowaniu.

8. Przejscie, o kt6rym mowa w ust. 1, nie powinno prowadziC lEcznie przez wiecej nii trzy
pomieszczenia. \,
9. Scianek dzialowych oddzielajqcych od siebie pomieszczenia, dla kt6rych okreila siq lqcznie
dtugo3i przej5cia ewakuacyjnego, nie dotyczq wymagania okredlone w 5 216 ust. 1.

10. Szeroko6i przej3cla ewakuac.yjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
z zastrzeieniem 5 251, naleiy obliczai proporcjonalnie do liczby os6b, do kt6rych ewakuacii
ono stu2y, przyjmujqc co najmniej 0,5 m na 100 os6b, lecz nie mniej nii 0,9 m, a w przypadku
przejscia sluiacego do ewakuacji do 3 os6b - nie mniej nii 0,8 m.

W zwiazku z zakladanq moiliwo5cia przebywania w obiekcie do 35 os6b wystqpuje koniecznoii
zapewnienia min.0,9 m lAcznej szeroko6ci wyj$d ewakuacyjnych (przyjmuje siq 0,6 m na 100

os6b, lecz nie mniej nii 0,9 m).

Svono 76 ,80



lnstrukcja Bezpieczerlstwa Poiarowego

Budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,44-230 Czenrionka-Leszczyny ul. Aleia Swigtei Barbary 6

W praktyce zapewniono 2 wyjicia z obiektu, drzwiami o lqcznej szeroko6ci czynnej 2,L m,

otwieranymi na zewnqtrz.

Dlugo56 przejScia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wynoszqcej 40 m.

DlugoSi dojScia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m.

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjScia i kierunki ewakuacji)
odpowiadajEce wymaganiom normowym (PN-EN ISO 70LO/2012) w zakresie szczeg6lowych
rodzaj6w iwymiar6w.
Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjScia i kierunki ewakuacji) odpowiadajqce
wymaganiom normowym (PN-EN ISO 7010120L2!. w zakresie szczeg6towych rodzaj6w
iwymiar6w.

W obiekcie wystqpujq miedzy innymi :

Dlugoi( pnejicia

L. dtugoSi przejScia - odlegto6ci mierzone od najdalszego miejsca w pomieszczeniu,

w kt6rym moie przebywai czlowiek do wyj5cia ewakuacyjnego na drogq ewakuacyjnq lub

do innej strefy poiarowej albo na zewnEtrz budynku, w strefach poiarowych ZL - 40 m.

2. w strefach poiarowych PM o gqsto6ciobciqienia ogniowego przekraczajqcej 500 M)/m2
w budynku o wiqcej ni2 jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m,

3. w strefach po2arowych PM, o obciqieniu ogniowym nieprzekraczajqcym 500 MJf m2,

w budynku o wiqcej ni2 jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach poiarowych PM

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzglqdu na wielkoSC obciqienia
ogniowego - 100 m.

4. W pomieszczeniu zagroionym wybuchem dlugo6d przejScia ewakuacyjnego, o kt6rym
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekraczai 40 m.

5. W budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dtugo5i ta nie zostala
przekroczona.

ilugoie dojicio

dopuszczalne dtugo6ci dojdi ewakuacyjnych / odlegtoSi od wyj6cia z pomieszczenia na tq drogq
do wyjScia do innej strefy poiarowej lub na zewnEtrz budynku.
Dopuszczalne dtugoSci doj56 ewakuacyjnych w strefach poiarowych ZL lll ptzy

co najmniej 2 doj6ciach wynosi 50 m. W budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
ta nie zostala przekroczona.

DlugoSi dojScia w m
Rodzaj strefy poiarowej

przy jednym

dojSciu

Przy co najmniej
2 doj5ciach 1)

60302)zL ilt
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Drogi ewakuocyjne

Do cel6w ewakuacyjnych sluiq drogi komunikacji og6lnej odpowiednio oznakowane zgodnie
z PN znaki bezpieczeistwa - Ewakuacja. WyjScia ewakuacyjne, prowadzqce bezposrednio na

otwarta przestrzef albo bezpo5rednio lub po6rednio na poziome (korytarze) drogi komunikacji
og6lnej, zwane dalej " drogami ewakuacji" . Szeroko5d poziomych dr6g ewakuacyjnych oblicza
sie przyjmujEc 0,5 m na kaide 100 os6b, lecz nie mniej nii 1,4 m lub 1,2 m, gdy droga ta
przeznaczona jest do ewakuacji nie wiQcej nii 20 os6b.

W celu umoiliwienia przeprowadzenia sprawnej ewakuacji zabrania siq:

1) skladowania material6w palnych na drogach komunikacji og6lnej sluiqcych ewakuacji,

2) zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemoiliwiajqcych ich natychmiastowe
uiycie,

3) uniemo2liwiania lub ograniczania dostepu do wyjSd ewakuacyjnych.

Powziqcie decyzji o ewakuacji naleiy do obowiqzku osoby sprawujqcej w obiekcie funkcjq
kierownicza lub dyiurnq. Decyzja o ewakuacji nie moie byd podejmowana pochopnie v
powodujqc nastroje paniczne i mogqc spowodowai chaos. Nie moina r6wniei op6iniad
podjecia tej decyzji gdyi takie dzialanie mogtoby spowodowai odciQcie os6b od wyjid
ewakuacyjnych.

Sytuacje wyma8ajqce podjqcia natychmiastowej ewakuacji:

. z pomieszczei w kt6rych powstal poiar,

. z pomieszczei ojednym wyj5ciu ewakuacyjnym,

. z pomieszczei najbardziej naraionych na rozszerzajEcy sie poiar,

. z pomieszczef z bezpo$redniej kondygnacji nad miejscem poiaru,

. z innych powainie zagroionych.

W razie stwierdzenia lub powziecia informacji o tym, ie:

. w pomieszczeniach w budynku powstal poiar, wybuch lub wystepuje zadymianie,

. zgloszono informacig o moiliwoSci wybuchu bomby (lub innego Srodka),

. nastApilo inne miejscowe zagroienie, grolne dla iycia i zdrowia os6b przebywaiqcych

w budynku,
. podejmuje siq decyzjq o natychmiastowej ewakuacji wszystkich os6b z bezpoJrednio \-,

zagroionego rejonu,

. Ewakuacja mienia nie moie odbywad kosztem sil iirodk6w niezbqdnych do ewakuac.ii

iratowania ludzi,

. Podiqcie decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji powinno byi poprzedzone ocenq

sytuacji, gdyi nie zawsze ewakuacja os6b z budynku jest koniecznoSciq,

. W razie stwierdzenia zagroienia o matych rozmiarach, obejmuiacego tylko czq56

budynku (nie zagraiajacego pozostalej czeici terenu lub obiektu, np.: awarii wodnej,
sieci centralnego ogrzewania, zapalenia lub zaplonu o okre5lonej iznanej wielko5ci,
bez duiej iloJci dymu, itp.).

PODEJMUJE SIE DECYZE O CZESCIOWEJ EWAKUACJI 0568, PRZYJMUJAC W TEN 5POS6B

EWAKUACJE INDYWIDUALNA
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Z uwagi na uptywajEcy czas, decyzjq o koniecznoici ewakuacji moie podjqi kaidy uiytkownik
obiektu, kt6ry zauwazyl zagroienie.

W zwiazku z Dowviszvm ustolo sie co nosteauie:

1. Osoba, kt6ra zauwaiyta zagroienie powinna niezwlocznie powiadomii wszystkich
uiytkownik6w przebywajqcych na terenie zagroionego odcinka. Do wiadomoSci
wykorzystujemy istniejqce w obiekcie Srodki tqczno6ci wewnetrznej.

2. Osoby po ogloszeniu alarmu :

. przerywajE swoje zajecia, wylaczajqc obsiugiwane maszyny i urzqdzenia elektryczne

. zamykaia okna w pomieszczeniach, wylqczaia Swiatlo,

. opuszczaia pomieszczenie udaiqc sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji, zamykaiqc
drzwi, przy czym klucz pozostawiajq w zamku,

. sprawdzaia czy w pomieszczeniach obok nie znajduiA siq inni uiytkownicy.

W przypadku poiaru sprawne fizycznie ienergiczne osoby podejmuja pr6bQ ugaszenia poiaru
w zarodku z wykorzystaniem dostqpnego podrecznego sprzqtu gasniczego (ga6nica). W
miqdzyczasie jedna osoba informuje dyrektora lub jednq z os6b funkcyjnych o zaistnialym
zdarzeniu oraz zbiera informacje czy z zagroionego rejonu :

. wszyscy zostali ewakuowani ?,

. nie ma os6b poszkodowanych ?

Podczas ewakuacji ludzie kieruja sie na drogi ewakuacyjne, a nastepnie zgodnie z kierunkiem
okre6lonym przez znaki ewakuacyjne na zewnEtrz obiektu.

Ludzi odcietych od wyjScia, a znajdujEcych siq w strefie zagroienia, naleiy zebrad w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od ir6dla poiaru iw miare posiadanych 6rodk6w
ewakuowad na zewnatrz.

Decvzie o ewokuocii wszvstkich os6b z obieku podeimuie Dvrekor lub osoba onez nieao
upowoiniona po stwierdzenlu takiei koniecznolci.

Decvzie o koniecznotci ewakuocii moie oodiot w kaidei chwili dow6dca pnvbdei iednostki
Partstwowei Stroiv Poiornei lub Policii
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5.13. Panen,lrrRy po2ARowE wysrEpuJAcycH suBsrANCJr pALNycH.

W rozpatrywanym budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, materialami najczqiciej wystepujQcymi oraz niebezpiecznymi
poiarowo sE :

a) tkaniny
uiywane w tekstyliach, ubraniach, zaslonach, firanach, wykladzinach dywanowych.
Temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi ok. 220 oC, a tkanin lnianych ijedwabnych
ok.3fi) "C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalajA siQ powyiej 220 oC.

Na korytarzach stanowiacych ciqg komunikacji o96lnej stuiqcy ewakuacji nie wystepujE
materialy latwopalne.

bl tworrywa sztuczne
uiywane w pojemnikach do opakowaf, obudowach urzqdzef, izolacjach kabli elektrycznych,
okladzinach meblowych, farbach, wykladzinach podlogowych, itp. Temperatura zapalenia
waha siq od 200 do 400 oC, w zaleinosci od rodzaju tworzywa.
W czasie poiaru wiqkszoS6 z nich topi sie, tworzQc krople. Dymy igazy poiarowe powstale
w wyniku pirolizy i spalania sQ z reguty trujace, bQdi drainiqce. Czqsi z nich jest bezbarwna.
SzybkoSC palenia sie tworzyw jest stosunkowo duia, poniewai w warunkach poiaru zachowujA
sie jak ciecze palne, tzn. pala sie r6wniei ich palne pary. Spadajqce lub ptynqce krople
przyczyniajA siQ do szybkiego rozwoju poiaru.

c) drewno i ptyty drewnopochodne
uiywane w meblach istolarce budowlanej. Temperatura zapalenia tych material6w wynosi od
250 do 400 oC, w zaleinoSci od rodza.ju, gatunku materialu i jego wilgotnosci.
Drewno pochodzenia iglastego ma niisze temperatury zapalania ni2 pochodzenia lisciastego,
a ptyty drewnopochodne wyisze. Szybko3i rozwoju plomienia zaleiy od gruboici danych
element6w (im mniejszy przekr6j, tym wiqksza szybko{6} oraz od dostqpu do nich powietrza.

d) papier
uiywany w, ksiqikach i dokumentacji. Temperatura zapalenia waha sie od 230 "C
(papier gazetowy), do 300 "C (kalki techniczne, tektura). Rozw6j ognia jest uiatwiony w luinych
stosach papieru.

e) pianka poliuretanowa
uiywana jako ocieplenie do przewod6w wodociqgowych i kanalizacyjnych.
Temperatura zapalenia wynosi ok. 400 oC. W warunkach poiaru pianki poliuretanowe
wydzielajq znaczne ilo6ci gaz6w toksycznych (takich jak cyjanowod6r, tlenek wqgla,
chlorowod6r), powodujEce w kr6tkim czasie zatrucie organizmu i6mierd, a wydzielajqce siq

duie iloici ciemnego dymu, wypelniajq szybko wnqtrze obiektu.

f) sk6ra i guma
wystgpuje miedzy innymi w wyrobach galanteryjnych, biurowych ok. Temperatura zapalenia
wyrob6w gumowych wynosi ok. 340 "C, a sk6ry wynosi ok. 400 oC . Podczas spalania tych
material6w wystqpujq duie iloSci dymu.

Strono 20 z 80



lnstrukcia Bezpleczeistwa Poiarowego

Eudynku Urredu Gmlny i Miasta Czerwionka-leszczyn, 44"230 Czentrionka-Leszcryny ul, Aleia Swietei Barbary 6

5.14. PRocEs rEcHNoLocrczNy, zAGRo2ENTA wyNrKA,ACE z pRowADzoNEGo pRocESU

TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WSKAZANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZE( PPOz, BUDYNKU.

W obiekcie nie prowadzi sie procesu technologic2nego / magazynowego.

5.15. WsrezeMA w ZAKRESTE zABEzprEczENrA pRzEcrwpozARowEGo pRocEsu

TECHNOLOGICZNEGO,

W obiekcie nie wystepuje zagroienie zwiqzane z procesem technologicznym.

5. 16. ZABEzPIEczENIE PRZECIWPO2AROWE INSTALAOI TECHNICZNYCH.

Zgodnie z wymaganiami art. 62 instalacje techniczne bqdq poddawane badaniom, przeglldom
ikonserwacji, a wszystkie usterki na bieiqco usuwane. Zgodnie z wymaganiami Ustawy

z dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. tzozl, obiekt w czasie ich

uiytkowania bqdzie poddawany przez wla5ciciela lub zarzqdcq okresowej kontroli polegajacej

na sprawdzaniu miedzy innymi:

1. lnstalacji elektrycznej, h6ra powinna byd poddawana badaniom, co najmniej raz na 5lat.
2, lnstalacja odgromowa powinna byd poddawana badaniom technicznym, co najmniej raz na

5 lat.
Kontrole stanu technicznego w/w instalacji, wedlug ustalonego czasookresu bqdzie
przeprowadza6 osoba posiadajqca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad

eksploatacjq tych urzadze6, instalacji oraz sieci energetycznych.

3. Przewod6w kominowych i wentylacyjnych, kt6re bQdq poddawane przeglqdom, raz w roku.
Kontrole stanu technicznego przewod6w kominowych, bqdq przeprowadzad osoby
posiadajace kwalifikacje mistrza w rzemioile kominiarskim - w odniesieniu do dymowych
oraz grawitacyjnych przewod6w spalinowych i wentylacyjnych , a takie, w kt6rych ciqg

kominowy jest wymuszony praca urzqdzei mechanicznych.

Przeglqdy, konserwacje i naprawy instalacji uiytkowych obiektu bqdq wpisywane w ksiqikq
obiektu budowlanego.

Uiytkowanie instalacji, urzqdze6 i narzqdzi niesprawnych technicznie lub w spos6b niezgodny

z przeznaczeniem albo warunkami okre6lonymi przez producenta, jeieli moie sie to przyczynid

do powstania poiaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania sie ognia jest zabronione.

5,17, WYPOSAZENIE W GASNICE

Gaszenie zarzewi ognia, czyli poiar6w w zarodku, wymaga szybkiej reakcji na pierwsze oznaki
poiaru, kt6rymi najczqSciej sq: plomie6, dym, swad, podwyiszona temperatura, trzask
plonqcego lub zwqglajqcego siq materialu. Nietrudno je stwierdzid, poniewai oddziatujq na

wzrok, wech, sluch i dotyk.
Poiar w zarodku to poiar, kt6ry nie rozprzestrzenil siq poza miejsce powstawania, nie przybral

rozmiar6w po2aru malego i moie by6 ugaszony przy uiyciu prostych 6rodk6w gaSniczych lub
gaSnic.

Poiary w zarodku nie powodujQ wiqkszych strat materialnych. Jeieli jednak w tej pierwszej

fazie rozwoju poiaru zabraknie osoby, kt6ra potrafi szybko zareagowad na zaistnialQ sytuacje,
np. wytqczyi bezpieczniki, zamknq6 kurek maszynki gazowej, stlumiC lub zala6 wode iarzacy siq

material albo tei posluiyd siq, je6li sa dostqpne, podrqcznym sprzetem przeciwpo2arowym,
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innym nii woda Srodkiem gasniczym, to w kr6tkim czasie zarzewie ognia przejdzie w fazq
malego, a nastepnie Sredniego, duiego lub bardzo duiego poiaru. Ga6nice przeznaczone sq do
gaszenia poiar6w w poczqtkowej fazie ich rozwoju.
Zakres stosowania Basnic jest r6iny. Wiq2e siq to z ilosciE Srodka gasniczego. Gajnice
charakteryzujace sie niewielka jego iloSciq, znajduja powszechne zastosowanie w gaszeniu

matych ognisk poiaru. StEd wykorzystuje sie je praktycznie wszqdzie w srodkach transportu,
w budynkach, budowlach itp.
Rozpatrywany budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powinien byd

wyposaiony w ga5nice przeno3ne.

Rodzaj 6rodka ga3niczego zastosowany w gainicy jest dostosowany do gaszenia tych grup
poiaru, kt6re mogq wystqpid w obiekcie. Jedna jednostka masy Srodka ga6niczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gaSnicach powinna przypadad, na kaide 100 m2 powierzchni strefy
poiarowej budynku.
CaloSi zagadnief zwiazanych z gaSnicami zostata opisana w rozdziale 8 niniejszej instrukcji.

5.18. Dnoee PoZ?qRowA

Do obiektu zapewniono drogi spelniajqce wymagania drogi poiarowej w rozumieniu przepis6w

rozporzqdzenia Ministra Spraw WewnQtrznych iAdministracji z dnia 24lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodq otaz dr6g poiarowych
(Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).
Do budynku Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie jest wymagane doprowadzenie
drogi poiarowej.

Droga poiarowa powinna mied utwardzonE nawierzchniq umoiliwiajEca dojazd pojazdom
jednostek ochrony przeciwpoiarowej o kaidej porze roku ipowinna byd zakorlczona placem

manewrowym o wymiarach, co najmniej 20 x 20 m lub w inny spos6b umoiliwiajQcy dojazd do
obiektu ipowr6t pojazdu poiarniczego bez koniecznoici cofania. Droga poiarowa powinna
przebiegai wzdiui dtu2szego boku budynku, na calej jego dtugoici, przy czym bliisza krawqdi
drogi poiarowej musi byd oddalona od Sciany budynku o 5-15 m dla obiekt6w zaliczanych do
kategorii zagroienia ludzi i 5-25 dla pozostalych obiekt6w. Pomiqdzy te drogq i gcianq budynku
nie moga wystgpowad stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysoko5ci przekraczajqcej 3 m, uniemoiliwiajace dostQp do elewacji budynku za pomocq
podno6nik6w i drabin mechanicznych. Powyiszy warunek nie dotyczy budynk6w niskich
o wysoko6ci do 12 m i o nie wiece.i ni2 trzech kondygnacjach nadziemnych jeieli wykonano
potqczenie z drogq poiarowq wyjSi z tego budynku utwardzonym dojiciem o szerokosci nie

mniejszej nii m idtugo6ci nie wiekszej nii 30 m w spos6b zapewniajqcy dotarcie bezpoSrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kaidej strefy poiarowej. SzerokoiC drogi nie powinna byd

mniejsza ni2 4 m i powinna umoiliwii przejazd pojazd6w o nacisku osi na powierzchniq jezdni

co najmniej 100 kN, natomiast szeroko3d drogi (dojazdu poiarowego) powinna byi nie
mniejsza nii m. Najmniejszy promiei zewnqtrznego luku drogi poiarowej nie moie wynosif
mniej nii 11 m.

Do obiektu zapewnlono dojazd po2arowy w postaci drogi dojazdowej ulicq Furgola, ulicl
Parkowa iulica Aleja Swiqtej Barbary. Szeroko6i drogi poiarowej wynosi co najmniej 3,5 m,

noSnoSd - 100 kN
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5. 19. I NSTALACJE r URZADZENTA pRzEctwpozARowE

lNsrALAcrA pRzEctwpoZARowEGo wytAczNtKA zRADU,

lstotny wplyw na bezpieczenstwo poiarowe, podczas eksploatacji budynku wywierai mogq

zamontowane w nim instalacje elektroenergetyczne. Stan techniczny tych instalacji nie
powinien przyczyaii siq do powstania poiaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia. Budynek

Urzqdu Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny posiada gl6wny wyiqcznik pradu zamontowany
na parterze w korytarzu przy wej6ciu do budynku od strony p6tnocno - wschodniej. Wylqcznlk
poiarowy wylqcza wszystkie odplywy przylaczone do p5l odptywowych rozdzielnicy gl6wnej
RGNN.

Po zadzialaniu wylqcznika poiarowego pod napiqciem pozostanq tylko urzqdzenia elektryczne
zwiqzane bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia poiaru. Wylacznik pradu jest

oznakowany zgodnie z PN.

I NsrALAcr A o,w t ETLEN tA EWAK alAcyr N E G o,
W budynku wykonane jest o6wietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne).
oprawy zainstalowano na parterze na drogach komunikacji wewnetrznej (korytarz),

oSwietlonym wylacznie Swiatlem sztucznym.
lnstalacja jest zgodna z PN-EN 1838 Zostosowdnie olwietlenio. Oiwietlenie dworyjne.

lNsrALAclA DRzwt t BRAM pRzEctwpozARowycH,

Scianki, drzwi dymoszczelne iognioodporne oraz bramy przeciwpoiarowe zabezpieczajq przed

rozwojem i nastqpstwami poiaru. W zaleinosci od wymagai technicznych oraz ze wzgledu na

estetykq obiektu moina zamontowai elementy Slusarki w postaci stalowej, aluminiowej,
drewnianej - pelne, oraz z wykoiczeniami przeszklonymi, w r62nej kolorystyce. Standardowo
stosuje sie Scianki i drzwi ognioodporne o odporno5ci ogniowej do 30, 50 i90 minut.
W kaidych drzwiach moina zastosowad r6inego rodzaju automatykq otwierajAco -

zamykajqcq. Moiliwe jest r6wniei rozbudowanie systemu o sterowanie zamykaniem
(samozamykacze), otwieraniem (rygle elektromagnetyczne, elektromagnesy, styki

elektromagnetyczne dla stalego przytrzymania drzwi w pozycji otwartej) itp. Obiekt stanowi
jednq strefq poiarowq oraz wydzlelono w nim pomieszczenia archiwum oraz kotlownie
gazowq. W przejsciach zamontowano drzwi przeciwpoiarowe o odpornoici ogniowej El 30
wyposa2a.iqc je w samozamykacze. Zadaniem samozamykaczy jest utrzymanie drzwi
oddzielenia poiarowego w pozycji ,,zamkniqte" .

I N srALAcrA cE NTRALT ALAR M ow Et,

W pomieszczeniach archiwum zostal zainstalowany system przeciwpoiarowy, sterowany przez

centralq typu SATEL CA10 zlokalizowanE na parterze budynku. Po otrzymaniu sygnalu od czujki

zostaje uruchomiony alarm akustyczny wewnatrz budynku, ostrzegajqcy o moiliwym
zagro2eniu poiarowym w pomieszczeniach archiwum. Kasowanie alarmu nastqpuje poprzez

wylqczenie alarmu bezpoirednio na centrali.
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6.1.

Potencjalne irddla powstawania poiar6w bqdq zwiqzane w gt6wnej mierze z wystQpieniem
zaniedba6, brak6w i usterek wymienionych poniiej:

1. Nieostroino5d os6b przebywajqcych w budynku :

. porzucenie niedopalka zapalki lub papierosa do palnego kosza od Smieci lub
pomiqdzy palne przedmioty,

. wysypywanie popiolu z popielniczek do palnego kosza,

. pozostawienie nie wylqczonego z sieci grzejnika elektrycznego,

. pozostawienie otwartego ognia na palnej podstawie,

. ustawienie lampy oswietleniowej w taki spos6b, ie od rozgrzanej iar6wki moie
zapalid siq bqdqca w pobliiu firanka itp.

2. Wady instalacji elektrycznej sq czesto przyczyna powstawania poiaru miedzy innymi,
gdv:
. instalacja jest przeciEiona,
. izolacja przewod6w elektrycznych jest zniszczona lub zamknieta,
. tablice rozdzielcze sieci elektrycznej sE ile wykonane inie zabezpieczone.

3. Moiliwo3i powstawania wybuchu, a w jego nastepstwie poiaru wynika z:
. u2ycia lub przechowywania ptyn6w latwo zapalnych w miejscach do tego

nieprzystosowanych oraz w wyniku przelewania rozlewania cieczy latwopalnych
typu farby i rozciefczalniki,

. nieprawidtowego uiytkowania i przechowywania butli z gazami palnymi sprqionymi
pod ci6nieniem.

4. Celowym dzialaniem majqcym na celu spowodowanie po2aru

5. Przyczyny latwego i szybkiego rozprzestrzeniania siq poiaru :

. brak urzadzei wykrywania poiar,

. op6inione alarmowanie w przypadku powstawania poiaru,

. niekorzystne warunki budowlane zwiQzane z nimi utrudnienia w prowadzeniu
ewakuacji i akcji ratowniczej,

. braki w podrqcznym sprzqcie ga5niczym, lub nieprawidlowe jego zastosowanie

. brak znajomo3ci zasad obslugi podrqcznego sprzQtu gajniczego,

. brak szkolefi pracownik6w w zakresie zasad postqpowania w przypadku powstania

poiaru,
. brak oznakowania dr6g wyj56 ewakuacyjnych oraz lokalizacji urzqdzed

przeciwpoiarowych,
. brak porzadku iczysto6ci,
. brak nadzoru przeciwpoiarowego nad obiektem,
. brak Srodk6w lqcznoSci,
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. niewla3ciwe prowadzenie przez pracownik6w akcji gajniczej do czasu przybycia

straiy poiarnej,
. utrudnianie dojazdu do obiektu jednostkom straiy poiarnej,
. brak lub zle zabezpieczenie punkt6w czerpania wody dla potrzeb

przeciwpoiarowych w tym hydrant6w zewnqtrznych.

6.2. PoTENCJALNE pRzyczyNy RozpRzEsrRzENrANrA srE pozARU

Wplyw na szybki rozw6j poiaru moga mie6 w szczeg6lnosci poniisze czynniki:
1. P6ine wykrycie poiaru.
2. Niesprawne urzqdzenia przeciwpoiarowe i ga6nice.

3. Brak umiejqtno(ci pracownikdw w zakresie postepowania na wypadek poiaru.
4. Panika.

5. Nagromadzenie material6w palnych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

6.3. Dnocr RozpRzEsrRzENrANtA stE pozARU w oBtEKctE

Z chwila powstania poiaru bqdzie siq on rozwijal w kierunku ciagu powietrza utworzonych
przez urzqdzenia mechaniczne, a mianowicie wentylacje mechaniczna lub w wyniku powstania

wentylacji grawitacyjnej poprzez otwarcie drzwi lub okien.

Gl6wnymi drogami rozwoju poiaru mogq byd:

. Palne konstrukcje ielementy budynk6w,

. Zgromadzone w pomieszczeniach materialy palne,

. Zwarta zabudowa obiekt6w bez przerw i oddzielefi ogniowych, znajdowanie sie zbw
blisko budynku szopy, magazynku lub skladowiska,

. Wiatr lub przeciqgi powstaiAce wewnatrz pomieszczerl wskutek otwarcia drzwi,
wybicia okien itp., kt6re przenoszE iskry, plonqce czeSci material6w oraz zwiQkszajE

doptyw tlenu do ogniska poiaru.

Najwiqcej ciepla ze lr6dla poiaru przenosi sie poprzez:

Promieniowdnie inaczeJ emisJq @k 2O %), powodujqc oddzialywanie termiczne i zapalenie siq

napotkanych na drodze material6w palnych,

Konwekciq lnoczeJ unonenle (ok. 75 %), powodujqc unoszenie ku g6rze gorQcych gaz6w

poiarowych (powstalych w procesie spalania). Gorqce gazy maja temperature ok.700 - 900 "g
zapalajqc wszelkie materialy palne napotykane na swojej drodze,

Pnewodnictwo cieplne (ok. 5 %), powodqAc oddzialywanie termiczne przekazywane miqdzy
materialami, kt6re nagrzeje sie w wyniku oddziaiywania cieplnego ,r6dla poiaru.
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7. ZASADY ZApoBIEGANIA Mo2LIwoScI PoWSTANIA POZARU

7.1. Oc6lnr zasADy uZyrKowANrA oBTEKTU, czyruruoScr zABRoNToNE

Do podstawowych obowiqzk6w wszystklch pracownik6w obiektu budynku Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz os6b prowadzqcy jakqkolwiek dziatalnoSd na jego terenie
naleiy zapobieganie moiliwo$ci powstania poiaru, wybuchu lub innego miejscowego
zagroienia.

W tym celu konieczne iest przestrzeganie przepis6w przeciwpoiarowych, a w szczeg6lno6ci
przepis6w rozporzqdzenia MSW|A z 7 czerwca 2010r. Zgodnie z w/w przepisem idostqpnq
wiedza technicznq w obiektach oraz na terenach przyleglych do nich jest zabronione
wykonywanie czynnosci, kt6re moga spowodowad poiar, jego rozprzestrzenienie siq,

utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub ewakuacji.

W zwiAzku z powyiszym zabrania sie:

1. Uiytkowania instalacji, urzqdzeh i narzqdzi niesprawnych lub w spos6b niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okreSlonymi przez producenta, jeieli moie siq to
przyczynid do powstania poiaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia siQ ognia;

2. Jednocze5nie zabrania siq:

. uiywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynnik6w
mogacych zainicjowad zaplon material6w wystepujqcych :

a) w strefie zagroienia wybuchem, z wyjQtkiem urzqdzeri przeznaczonych do tego
celu, spelniajqcych wymagania okreilone w przepisach;

b) w miejscach wystepowania material6w niebezpiecznych poiarowo ;

3. uiytkowania instalacji, urzqdze6 i narzqdzi niesprawnych technicznie lub w spos6b
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre(lonymi przez producenta bqdi
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czqstotliwo5ci wynikajqcych
z przepis6w prawa budowlanego, jeieli moie sie to przyczynid do powstania po2aru,

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

4. garaiowania pojazd6w silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych
do tego celu, jeieli nie opr6iniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odtqczono na stale
zasilania akumulatorowego pojazdu;

5. rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoty i innych material6w w odlegio5ci
mniejsze.l ni2 5 m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska lub placu skladowego
z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynno6ci na

dachach o konstrukc.ii i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych,
jeieli zostanq zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5. rozpalania ognia, wysypywania goracego popiolu i 2uila lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umoiliwiajacym zapalenie siQ material6w palnych albo
sqsiednich obiekt6w;

7. skladowania poza budynkami w odlegloici mniejszej nii 4 m od granicy dziatki
sEsiedniej material6w palnych, w tym pozostaloSci roilinnych, galezi i chrustu;
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uiytkowania elektrycznych urzadzei ogrzewczych ustawionych bezpoirednio na
podloiu palnym, z wyjqtkiem urzqdzeri eksploatowanych zgodnie z warunkami
okre6lonymi przez producenta;

przechowywania material6w palnych oraz stosowanie element6w wystroju
iwyposaienia wnetrz z material6w palnych w odlegiosci mniejszej nii 0,5 m od :

urzqdzen i instalacji, kt6rych powierzchnie zewnqtrzne mogq nagrzewai sig do
temperatury przekraczajEce.i 373,15 K (100 "C),

. linii kablowych o napiqciu powyrej 1 kV, przewod6w uziemiajqcych oraz przewod6w
odprowadzajqcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prqdu

elektrycznego, przewod6w elektrycznych silowych i gniazd wtykowych silowych
o napiqciu powyiej 400 V;

10. stosowania na oslony punkt6w jwietlnych materiai6w palnych, z wyjatkiem
material6w trudno zapalnych i niezapalnych, jeieli zostanA umieszczone w odlegloSci
co najmniej 0,05 m od iar6wki;

11. instalowania opraw oiwietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak

wylqczniki, przelqczniki, gniazda wtyczkowe, bezpo6rednio na podloiu palnym, jeieli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podloia przed zapaleniem;

12. skladowania material6w palnych na drogach komunikacji og6lnej siuiqcych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiot6w na tych drogach w spos6b zmniejszajqcy ich szerokoii
albo wysokoSC poniiej wymaganych wartoSci okreSlonych w przepisach techniczno-
budowlanych;

13. skladowania material6w palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuiytkowych
poddaszach istrychach oraz na drogach komunikacji o96lnej w piwnicach;

14. przechowywania pelnych, niepelnych iopr62nionych butli przeznaczonych do gaz6w
palnych na nieuZytkowych poddaszach istrychach oraz w piwnicach;

15. zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemoiliwiajAcy ich natychmiastowe
uiycie w przypadku poiaru lub innego zagroienia powodujEceSo koniecznoii
ewakuacji;

16. blokowania drzwi i bram przeciwpoiarowych w spos6b uniemo2liwiajQcy ich

samoczynne zamkniqcie w przypadku powstania poiaru;

17. lokalizowania element6w wystroju wnQtrz, instalacji i urzqdzeh w spos6b
zmniejszajqcy wymiary drogi ewakuacyjnej poniiej wartodci wymaganych w przepisach

techniczno-budowlanych;

18. uniemoZliwianie lub ograniczanie dostepu do:

o gaSnic i urzqdzeri przeciwpoiarowych,

o przeciwwybuchowychurzadze6odciaiajQcych,

o ir5det wody do cel6w przeciwpoiarowych,

. urzqdzei uruchamiaiEcych instalacje gaJnicze isteruiqcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wplywajqcymi na stan bezpieczedstwa poiarowego obiektu,

. wyj66 ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

9.
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. wylacznik6w i tablic rozdzielczych prqdu elektrycznego oraz kurk6w gl6wnych

instalacji gazowej,

. krat zewnqtrznych i okiennic, kt6re zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
powinny otwierad sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;

19. napelniania gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego i w innych

obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

20. dystrybucji i przeladunku ropy naftowej i produkt6w naftowych w obiektach i na

terenach nieprzeznaczonych do tego celu;

21. Skladowanie material6w palnych pod Scianami obiektu zwiqzanych z jego funkcja,

z wyjqtkiem materiat6w niebezpiecznych po2arowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

22. nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy poiarowej, okreilonej dla teSo

obiektu;

23. zachowania dostqpu do obiektu na wypadek dziala6 ratowniczych;

24. nienaruszenia minimalnej odlegloSci od obiekt6w sqsiednich, wymaganej z uwagi na

bezpieczeristwo poiarowe.

Dodatkowo naleiy:

1. wywiesii w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek powstania
poiaru oraz wykaz telefon6w alarmowych

2. oznakowai zgodnie z PN-EN ISO 7010/2012 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciw

pozarowa. PN-EN ISO 7O7o/20L2 Znaki bezpieczerlstwa. Ewakuacja PN-EN

ISO 7010/2012 zna ki bezpieczeistwa .

. drogi i wyj3cia ewakuacyjne z wylqczeniem budynk6w mieszkalnych oraz
pomieszczenia, w kt6rych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sq wymagane

co najmniej 2 wyj6cia ewakuacyjne, w spos6b zapewniajqcy dostarczenie informacji
niezbqdnych do ewakuacji,

. miejsca usytuowania urzqdzef przeciwpoiarowych i ga6nic,

. miejsca usytuowania element5w sterujqcych urzqdzeniami przeciwpoiarowymi,

. miejsca usytuowania nasady umo2liwiaiqcej zasilanie instalacji wodociagowej
przeciwpoiarowej, kurk6w gl6wnych instalacji gazowej oraz material6w
niebezpiecznych poiarowo,

. pomieszczenia i tereny z materialami niebezpiecznymi pozarowo,

. drabiny ewakuacyjne, rqkawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca

zbi6rki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjSC ewakuacyjnych,

. diwigi dla straiy poiarnej,

. przeciwpoiarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiqce uzupelniajAce

ir6dlo wody do cel6w przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania
wody,

. drzwiprzeciwpoiarowe,

. drogi poiarowe,

. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagroienia wybuchem.
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7,2. Znsnoy pnzEcHowywANtA r srosowANtA Matenlet6w NtEBEzptEczNycH

POZAROWO

Zgodnie z definicjq zamieszczanQ w rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynk6w,
innych obiekt6w budowlanych (Dz.U. z 2015r. poz. !422 z p67. zm.l material niebezpieczny
pozarowo to w szczeg6lnoici.

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaplonu poni2ej 328,15 K (55 "C),

c) materiaty wytwarzajEce w zetknieciu z wodE gazy palne,

d) materialy zapalajQce sie samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajqce samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacji,

g) materiaty majEce sklonno6ci do samozapalenia,

h) materialy inne nii wymienione w lit. a-9, je(li spos6b ich skladowania, przetwarzania

lub innego wykorzystania moie spowodowa6 powstanie poiaru;

Prry uiyciu lub przechowywaniu w/w material6w naleiy:

1. wykonywaC wszystkie czynno(ci zwiAzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obr6bkq,
transportem lub sktadowaniem material6w niebezpiecznych zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpoZarowej okreilonymi w instrukcji bezpieczeristwa poiarowego lub
zgodnie z warunkami okreSlonymi przez producenta;

2. utrzymywai na stanowisku pracy ilosd materialu niebezpiecznego poiarowo nie

wiqkszq nii dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeieli przepisy szczeg6lne
nie stanowia inaczej;

3. przechowywaC zapas material6w niebezpiecznych poiarowo przekraczajqcy wielkosd
okre5lonq w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

4. przechowywai materiaiy niebezpieczne pozarowo w spos6b uniemoiliwiajacy
powstanie poiaru lub wybuchu w nastqpstwie procesu skladowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania;

5. przechowywad ciecze o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55 'C) wylEcznie
w pojemnikach, urzqdzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu,
wykonanych z material6w co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajqcych ladunki
elektryczno3ci statycznej, wyposaionych w szczelne zamkniqcia i zabezpieczonych
przed stluczeniem,

Zabrania siq przechowywania material6w niebezpiecznych poiarowo w pomieszczeniach
piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrqbie klatek schodowych i korytarzy oraz
w innych pomieszczeniach o96lnie dostqpnych,.iak r6wnie, na tarasach, balkonach i loggiach.
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Zasady przechowywania cieczy o temperaturze zaplonu poniiej 328,15 K (55 'C)
w budynkach, w strefach poiarowych zaliczonych do kategorii zagroienia ludzi:

1. dopuszcza sie przechowywanie w jednej strefie poiarowej, zakwalifikowanej do
kategorii zagroienia ludzi innej nii ZL lV oraz o przeznaczeniu innym ni2 handlowo-
usiugowe do 10 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu poniiej 294,f5Kef 'C) oraz do 50

dm3 cieczy o temperaturze zaplonu 294,15+328,15 K (21+55'C), a w mieszkaniach

odpowiednio do 5 i do 20 dm3 cieczy;

2. dopuszcza siq przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-ustugowych cieczy

o temperaturze zaplonu do 328,15 K (55 'C) w takiej iloSci, ie gqstoii obciqienia
ogniowego stworzona przez te ciecze nie przekroczy 500 M!/m'z;

3. dopuszcza siq przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-uslugowych
stanowiqcych odrqbnq strefq poiarowq cieczy palnych w iloiciach wiekszych nii
okre6lone w pkt 2, pod warunkiem spelniania przez te pomieszczenia wymagarl

techniczno-budowlanych dotyczEcych stref poiarowych produkcyjnych

i magazynowych;

4. w pomieszczeniach handlowo-uslugowych ciecze palne powinny byi przechowywane

w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stluczeniem, a ich sprzedaZ naleiy
prowadzii bez rozlewania.
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$. :AsAoy DoBoRU, RozMltszczfNtA, oBseuct I uiyi.t& €ASNtc.

8.1. OzrueczrrurA srosowANE lra cnSrurcecu

GP-4xABC

GP- ga6nica proszkowa

4 - cztero kilogramowa
x - pod stalym ciSnieniem
ABC- przeznaczona do gaszenia materiai6w: stalych "A", cieczy palnych "8" igaz6w palnych "C"
(rodzaj zastosowanego proszku gaSniczego).

8.2. Znsnoy DoBoRU GASNTC

Srodki ga(nicze stosuje siq zaleinie od rodzaju poiaru, tzn., ie nie kaidy 5rodek jest przydatny
do gaszenia kaidego poiaru. Stosujqc nieodpowiedni 6rodek, zamiast ugasii ogie6, moina go
podsycii, spowodowad wiqksze straty, odnie5i cieikie obraienia.

Przy doborze rodzaju 6rodka ga6niczego nale2y brai pod uwagq nastqpujqce zasady:

do gaszenia poiar6w grupy A - materiat6w statych, zwykle pochodzenia

organicznego, kt6rych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem 
'arzqcych 

siq
wqgli( drewna, papieru, tkanin) stosuje sie zamiennie gaSnice plynowe lub
pianowe;

do gaszenia poiar6w grupy B- cieczy i material6w stalych topiAcych sie, (np.

benzyn, alkoholi, olej6w, lakier6w) stosuje sie zamiennie gaSnice piynowe,
pianowe, Sniegowe, proszkowe;

do gaszenia poiar6w grupy C - gaz6w (np. propanu, acetylenu, gazu

ziemnego) stosuje sie zamiennie gaSnice Sniegowe, lub proszkowe;

do gaszenia po2ar6w grupy D -metali,( np. magnezu/ sodu, potasu, litu) stosuje
siq ga5nice proszkowe do tego celu przeznaczone;

do gaszenia poiar6w grupy F - tluszcz6w i olej6w w urzqdzeniach kuchennych
stosuje siq gaSnice proszkowe do tego celu przeznaczone;

do gaszenia poiar6w poszczeg6lnych grup z indeksem E /urzadzeri elektrycznych pod

napiqciem i innych material6w znajdujqcych sie w pobliiu tych urzqdze6/ stosuje sie zamiennie
ga3nice 6niegowe lub proszkowe.

8.3. WvrraeceruA rLoSC GASNTc w oBrEKcrE

W budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje siq wystarczajQca iloid
ga(nic. Dobrana ilo(d irodka ga6niczego przekracza minimalne zapotrzebowanie na
powierzchniq obiektu, zgodnie z 5 32 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
(Dz.U. z 2010 r., Nr. 109 poz. 719). Zastosowana zwiqkszona iloSi Srodka gasniczego poprawia
bezpieczefstwo pod wzglqdem poiarowym.
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8,4. ZASADY RozMIEszczENIA GASNIC W OBIEKCIE

GaSnice w obiektach powinny byd rozmieszczone:
1) W miejscach latwo dostepnych i widocznych, w szczeg6lnoici:

. przy wej5ciach do budynku,

. na klatkach schodowych,

. na korytarzach,

. przy wyj3ciach z pomieszczei na zewnetrz.

2) SprzQt naleiy umieszczai w miejscach nie naraionych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dzialanie ir6del ciepta (piece, grze.iniki, tereny naslonecznione):

. odlegtoiC sprzqtu od konwencjonalnych ir6del ciepta nie powinna byd mniejsza nii
1m,

. sprzet, kt6ry znajduje sie na zewnatrz budynku powinien byd zabezpieczony przed

skutkami oddzialywania warunk6w atmosferycznych.

3) W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kaidej kondygnacji, je2eli
pozwalajq na to istniejece warunki.
4) Przy rozmieszczeniu ga3nic powinny byd spelnione nastepujqce warunki:

o odlegloSd od kaidego 'miejsca w obiekcie, w kt6rym moie przebywaC czlowiek do
najbliiszej ga6nicy, nie powinna byd wiqksza nii 30 m,

r do gainic powinien byd zapewniony dostqp o szeroko$ci co najmniej 1 m,

. miejsca usytuowania podrqcznego sprzqtu gaSniczego powinny byd oznakowane
zgodnie z PN.

Sprzetu poiarniczego nie wolno uiywad do cel6w nie zwiezanych z prowadzeniem akcli
gaSniczej lub dwiczeniami.

8.5. ZASADY oBstUGI I UZYCIA GASNrc

Do przerwania procesu spalania potrzebne jest:

1. Usuniqcie materialu palnego lub ucrynienie go w jaki{ spos6b niepalnym w danych
warunkach.

2, Wyeliminowanie bodrca termicznego podtrzymujqcego proces spalania.
3. Odciqcie dostqpu tlenu do Srodowiska poiaru.

l/varunkl powstinia po2a.u

O
i?N-
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Wymienione powyiej czynniki stanowia istotQ przy rozpatrywaniu techniki gaszenia po2ar6w.

Podrgczny sprzqt ga(niczy spelnia w tym przypadku odpowiedniq rolq jako skuteczny Srodek
gainiczy jedynie w sytuacjach kiedy istnieje moiliwoid ugaszenia poiaru w zarodku, czyli
w poczatkowej fazie jego rozwoju.

Obecnie wszystkie gainice wyposa2one sE w tzw. szybkootwieralny zaw6r diwigniowy lub
przebijak grzybkowy, osadzony w glowicy ga6nicy. Mimo spotykanych r6inic konstrukcyjnych
w kaidym przypadku zaw5r spelnia tq samq funkcjq.

Uruchamianie ooinic:

1. Z zaworem grzybkowym:
. wyiEd zawleczkq zabezpieczaiqcq diwigniq zaworu,
. dyszQ lub prqdownicq skierowai na palqcy siq material,
o docisnEi diwigniq zaworu do uchwytu.

2. Z przebijakiem grzybkowym:
. zerwai plastikowezabezpieczenie przebijaka
o prqdownicq skierowad na palqcy siq material,
o wbi6 przebijak na glowicy,
o odczekaC okolo 3 do 5 sekund
. dozowai podawanie irodka ga5niczego naciskaiqc diwigniq prqdownicy wq2a.

GASNICE PROSZKOWE

Gainice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skutecznoii ga5nicza proszk6w, opierajqca sie
przede wszystkim na ich dzialaniu inhibitujAcym (przerywajqcym) proces spalania bqdEcy

reakcjq chemicznq. Proszki przeznaczone sE do gaszenia poiar6w grupy A, B, C i E (drewna,
papieru, tkanin, cieczy, gaz6w palnych oraz urzqdzei elektrycznych pod napiQciem). GaSnice

iagregaty proszkowe stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia
material6w i urzqdzeri szczeg6lnie cennych, kt6re przy stosowaniu innych Srodk6w ga5niczych,

a zwlaszcza wody i piany mogq ulec zniszczeniu. Ograniczenie stosowania proszk6w ma

miejsce przede wszystkim w aparaturze i urzqdzeniach precyzyjnych, poniewai proszek
moie spowodowai zatarcie element6w ruchomych. Ze wzglqdu na wysokie ci5nienie robocze
ga5nic iagregat6w, majq one zdolno# do zasiqgu rzutu strumienia proszku na odlegto5d od
5 do 8 m. dla gaSnic i 12 m dla agregatu proszkowego. Mogq byi eksploatowane
w temperaturach od -25oC do 30oC.
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GASN|CE SNrEGowE.

Gainice i agregaty iniegowe przeznaczone sq do gaszenia poiar6w cieczy palnych, gaz6w tj.
grupy poiar6w B,C, iE (np. propan. acetylen) oraz poiar6w instalacji i urzqdzeri
elektrycznych, znajdujqcych sie pod napieciem. Dzialanie gaSnicze dwutlenku wqgla polega na

silnym oziqbieniu palqcych siq materiat6w oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny
palnej z tlenem. Na wolnym powietrzu ina wietrze znacznie skuteczniejsze od ga6nic

Sniegowych sE agregaty Sniegowe, dysponujqce znacznym zasobem COz. Obecnie na rynku
znajdujq siq gaSnice Sniegowe - o zawartosci 5 kg Coz. GaSnice wyposaione sq w wqi
o dtugoSci 1 m. Ga6nice Sniegowe sq zdolne do pracy w temperaturach od -25oC do 30oC.

Stq2enie dwutlenku wqgla w pomieszczeniu powyiej 5% jest duszqce a powyiej 8%, trujAce.
Po akcji ga6niczej dokladnie przewietrzyd pomieszczenie.

GASNICA WODNA GASTRONOMICZNA

Specjalna gaSnica pianowa do grupy poiar6w AF - GWG-2X AF skutecznie gasi poiary
latwopalnych lrodk6w gotujqcych (olej6w i tluszczy jadalnych), z kt6rymi spotykamy sie

w malej i wielkiej gastronomii. Zagroienia tego typu poiarem wystqpujA takie we
frytkownicach, urzqdzeniach do pieczenia ismaienia, w kuchniach domowych. Uniwersalnoii
tej gajnicy przejawia sie nie tylko tym, ie gasi oleje i poiary cial stalych, to jest wyposaienie
mieszkaf, hoteli, ltd., ale moie gasii r6wniei urzqdzenia elektryczne bqdqce pod napieciem

do 1000V. Uzyskano to dziqki specjalnie skonstruowanej dyszy, kt6ra od uruchomienia
gasnicy do ostatnich kropelek utrzymuje stan nie przewodzenia prqdu elektrycznego. lnna

cechq uniwersalnoSci tej gasnicy iest jej tolerancja na niskie i wysokie temperatury, moina jq
stosowai w zakresie temperatur od -20"C do +60"C.
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GASNTCA WODNA /PTANOWA/

Ga6nica GW-62 z wewnQtrznym ladunkiem zasilajacym przeznaczona jest do gaszenia
poiar6w grupy A i B. Napelniona wodnym roztworem Srodka pianotw6rczego AFFF. Gainica
szczeg6lnie przydatna w przemy6le drzewnym, wl6kienniczym, papierniczym, rafineryjnym
itp. Wykazuje duia skuteczno6i gaSniczq ze wzglqdu na zwilialnoii materiat6w
hydrofobowych oraz tworzenie filmu wodnego na powierzchni cieczy latwopalnych.
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Podstawowe zasady gaszenia poiaru pfty pomocy gaSnic

1. Zbli2ye sie d0 pozaru zgodnie z kiorunkiem wiatru (wiatr

w plecy).

Uruchomid gasnicq (zg0dnie z instrukcjq) i skierowac strumiefr

Srodka gasniczego na zrddlo ognia

a) w pEypadku plonacych poziomych powierzchni kierowao

strumiei ga6niczy na powierzchnie plonqcq zaczynajqc od

najbli2szego brzegu, strumiei kierowad prawie r6wnolegle

do powierzchni plonqcej,

b) plonqce spadalqce z gdry na d6l krople lub cieknqcq ciecz

palnq gasic kierujqc strumiei gasniczy od g6ry do dolu,

c) powierzchnb pionow€ gasid od dolu d0 96ry

W przypadku koniecznoSci gaszenia po2aru wigkszq liczbq

gasnic, nale2y zastosowac je jednocze$nie.

Po ugaszeniu dopilnowao aby nie doszlo do wtornego zaplonu.

Ga6nice po ich u2yciU skierowaC do warsztalu.

{.

5.

Postepowanie podczas gaszenia poiaru przy pomocy sprzetu podrqcznego.

ga3nice przenosi6 pionowo

strumief Srodka ga5niczego kierowad od dolu do 96ry (powierzchnie pionowe) i od
przodu do tylu w przypadku powierzchni poziomych

w przypadku poiaru silnika samochodu strumief irodka ga5niczego kierowad do
{rodka komory silnika przez otw6r chlodzqcy lub od dolu

w przypadku cieczy w spoczynku - nie kierowai strumienia na ciecz, a ukladai chmurq
Srodka gainiczego nad ir6dlem ognia

dobierai odpowiednia gainicq do rodzaju palqcego sie materialu, przestrzegai

wskazaf zawartych w instrukcji obslugi gaSnicy

zachowaC minimalny odstqp 1 m dyszy gaSnicy Sniegowej lub proszkowej od urzqdzef
elektrycznych pod napieciem
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9. OsowrAzxr z zAK*Esu ocHRoNy pRzEctwpoinRswu.

Oeowl4zxr wLAScrcrELA, zARzADcy r uZrrKowNtKA oBtEKTU

Wla5ciciel, zarzqdca lub uiytkownik obiektu obowinzany jest do przestrzegania zakaz6w
i nakaz6w dotyczqcych zabezpieczenia przeciwpo2arowego, a w szczeg6lno6ci:

. przestrzeganie przeciwpoiarowych wymagah budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

. wyposaianie budynk6w i pomieszcze6 w sprzet ratowniczy, poiarniczy i Srodki
gaSnicze,

. zapewnienie bezpieczefstwa pracuiacym, a w szczeg6lnoSci zapewnienie
moiliwoEci ewakuacji w przypadku powstania poiaru lub innego miejscowego
zagroienia,

. ustalenie zasad postqpowania na wypadek powstania poiaru lub innego
miejscowego zagroienia,

. organizowanie szkolefi i doskonalenia pracownik6w w dziedzinie ochrony
przeciwpoiarowej, w tym organizowanie okresowych, co najmniej raz do roku,
pr6bnych alarm6w przeciwpoiarowych, polAczonych z sprawdzeniem dziatania
sluib technicznych i dozorowych,

. wykonywanie zaleceri pokontrolnych wydanych przez wlaiciwe .iednostki
Pafstwowej Stra2y Poiarnej oraz wdraianie ustale6, zmierzajqcych do poprawy
stanu bezpieczerlstwa przeciwpoiarowego,

. nadzorowanie przestrzegania przepis6w przeciwpoiarowych oraz realizacji
postanowiei niniejszej lnstrukcji przez podleglych pracownik6w,

. zapewnienie, aby sprzqt i urzEdzenia sluiqce ochronie przeciwpoiarowej oraz
materiaty budowlane i instalacyjne, posiadaly wymagane atesty, Swiadectwa
dopuszczenia lub aprobaty techniczne,

. w warunkach powstalego zagroienia, poiaru itp. podejmuje decyzie o rozpoczeciu
ewakuacji czqSciowej lub calkowitej, sposobach jej prowadzenia, miejscu zbi6rki
os6b ewakuowanych,

. przekazuje niezbqdne informacje iwsp6ldziata z kierownikiem akcji ratowniczej.

Oeowr4zrr osdB KTERUJAcycH pRAcowNtKAMr.

Tarzqdca jest odpowiedzialny za zapewnienie wla6ciwych warunk6w ochrony
przeciwpoiarowej nadzorowanego dzialu, a w szczeg6lno5ci za:

. utrzymanie pomieszczefi w naleiytym stanie technicznym pod wzgledem
bezpieczefstwa poiarowego, w tym z postanowieniami ninlejszej instrukcji,

. zapewnienie dostqpu do podrqcznego sprzetu gaSniczego, szafek rozdzielczych
instalacji elektrycznej,

. dopilnowanie wlaiciwego zabezpieczenia przeciwpoiarowego podczas prowadzenia
prac remontowych w obiekcie, a szczeg6lnie przy pracach spawalniczych iz otwartym
oBniem,
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. przypominanie podleglym pracownikom o przestrzeganiu przeciwpoiarowych, w tym
postanowief niniejszej poiarowego, obowiazujacych przepis6w instrukcji
bezpieczenstwa

. zglaszanie przelo2onym wszelkich nieprawidlowo(ci w zakresie zabezpieczenia
przeciwpoiarowego obiektu, a takie przypadk6w nie przestrzegania ptzez
pracownik6w przepis6w przeciwpoiarowych,

. podjqcie akcji ewakuacyjnej i ratowniczej w obrqbie swojego miejsca pracy,

. sprawdzenie czy wszyscy klienci i personel dzial6w ewakuowali siq z mie.iscowego

zagroienia,

. zgloszenie kieruiqcemu ewakuaciq informacji o przebiegu ewakuacji.

Osowr4zrr PRAcowNrKOw

Do zadari i obowiqzk6w wszystkich pracownik6w w szczeg6lno$ci naleiy:

. W ramach informacyjneSo wstepnego szkolenia zapoznanie siq z trejciq "lnstrukcji v
bezpieczefi stwa poiarowego" obowiqzujqcej w omawianym obiekcie,

. Przestrzeganie postanowiei "lnstrukcji " - przede wszystkim wymagaf na zajmowanym
stanowisku,

. Niezwloczne usuwanie stwierdzonych uchybieri mogqcych spowodowad powstanie lub
rozprzestrzenianie sig poiaru oraz zgtaszanie o tym wlasciwemu przeloionemu,

. Uczestniczenieworganizowanychszkoleniachprzeciwpoiarowych,

. Dokladne sprawdzanie po zakorlczeniu korzystania z obiektu swojego stanowiska
pracy, eliminujEc w ten spos6b moiliwoSi powstania poiaru,

. Znajomoid uiycia oraz zakresu stosowania podrqcznego sprzetu ga6niczego

/ wskazania na etykietach gaSnic /,
. Nie zastawianie dr6g ewakuacyjnych, dostqpu do sprzgtu gasniczego i ratowniczego,

. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i poslugiwania sie otwartym ogniem w miejscach
poiarowo niebezpiecznych, \r

. Znad podstawowe zasady alarmowania, gaszenia po2aru oraz ewakuacji,

. Uczestniczyd czynnie w akcjach ratowniczo - gajniczych, podporzedkowuiac sie

decyzjom kierujacego te akcje,

. Dokladnle znai lokalizaciq podrqcznego sprzqtu gaSniczego, zaopatrzenia wodnego,
{rodk6w do oglaszania alarmu oraz rozmieszczenia d169 ewakuacyjnych,

. Zwracai szczeg6lnq uwagq na wia5ciwe warunki eksploatacji urzqdzef grzejnych

/ piecyki. grzelniki/,

. W przypadku powstania poiaru / wybuchu / postqpowad zgodnie z postanowieniami

"lnstrukcji postQpowania na wypadek poiaru"- rozmieszczonych w miejscach

o96lnodostqpnych (na korytarzu itp.).
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Urzqdzenia przeciwpoiarowe w obiekcie powinny byi wykonane zgodnie z projektem

uzgodnionym pod wzglqdem ochrony przeciwpoiarowej przez rzeczoznawce do spraw

zabezpieczef przeciwpoiarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uiytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia pr6b i bada6, potwierdzajqcych
prawidlowo6d ich dzialania.

Urzadzenia przeciwpoiarowe igajnice powinny byC poddawane przeglqdom technicznym
iczynnoSciom konserwacyjnym zgodnle z zasadami okre3lonymi w Polskich Normach

dotyczqcych urzqdzei przeciwpoiarowych igafnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obslugi.

Przeglqdy techniczne i czynnofci konserwacyjne, o kt6rych mowa wyiej, powinny byd

przeprowadzane w okresach iw spos6b zgodny z instrukcjq ustalonA przez producenta, nie

rzadziej jednak nii raz w roku.

Poniiej przedstawiono przyklady sposobu dokumentowania czynnoSci zwiqzanych z nadzorem

nad stanem technicznym instalacji przeciwpoiarowych oraz innych majqcych wptyw na

bezpieczeristwo poiarowe obiektu.

G$rurcr

Obiekty muszq byd wyposaione w odpowiednie ilo5ci ga5nic o najwyiszej jakoJci, pracownicy
powinni posiadad umiejqtnoSci poslugiwania siQ nimi. Ale poza tym gasnice te muszq byd

sprawne i niezawodne, ciagle gotowe do dzialania. Aby to spelnii musi mied pelne

zabezpieczenie serwisowe.
Do zakresu dzialari na rzecz "utrzymania gaSnic w gotowoici" naleiy zaliczyC:

Kontrolq wykonywanq przez uiytkownika lub jego przedstawiciela - przeglqd. zaleca sie

wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej , kt6ra powinna sprawdzi6 czy ga3nica:

. znajduje siq w miejscu do tego przeznaczonym,

. nie jest zastawiona i ma czytelnq instrukciq obslugi, nie jest w spos6b widoczny
uszkodzona,

. ma plomby i wskainiki nieuszkodzone,
o wskainiki ci$nieniomierzy w zakresie dziaiania,
. czy gasnica jest odpowiedniego typu iwielkodci napelnienia.

Konserwacja - czyli czynno3ci sluiqce utrzymaniu urzqdzenia w dobrym stanie technicznym.
Naleiy miedzy innymi wykonad i sprawdzid:

. o96lny stan ga5nicy,

. czytelnoJi, kompletnoSi i prawidlowoid napis6w, stan wqiy i zabezpieczefi,

. terminy przypadaiqcych kontroli zbiornik6w ciSnieniowych, poMokq malarskq,

. elementy z tworzywa sztucznego, czy nie sE uszkodzone, ciqiar lub obiqto6i Srodka
gainiczego,

. sprawdzid czy Srodek gasniczy nadaje siq do ponownego wykorzystania, dokonai
odpowiednich napis6w,

. sprawdzii uchwyt gainicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony,
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Usterki stwierdzone podczas konserwacji naleiy usnad, a uszkodzone elementy wymienii na

takie same jakie byty w dokumentacji Swladectwa CNBOP.

Naprawa - wykonuje siq wtedy, gdy zasadnicze elementy gaSnicy takie jak, prqdownica,
glowica, zawory ulegly zniszczeniu. Niedopuszczalne sa naprawy zbiornik6w, a takie zawor6w
bezpieczeistwa. W naprawie mus2q byd stosowane czq5ci, srodki gasnicze icechy techniczne
takie same na jakie wyr6b otrzymal certyfikat CNBOP. Za podstawowe zadania przy remoncie
gaSnic naleiy uznad:

. calkowite zdemontowanie gaSnicy na cze6ci sktadowe,

. wykonanie pr6by ci5nieniowej na zbiorniku (Zbiorniki nieoznakowane nie powinny byd

remontowane lecz wycofane zlomowane).
. sprawdzid za pomoca sondy Swietlnej wnetrze zbiornika - czy sa Sledy korozji lub inne

uszkodzenia,
. poddai glowice, zawory, wqie dzialaniu ci5nienia r6wnego ci5nieniu pr6bnemu

zbiornika. Wymienid uszkodzone czqSci,
. sprawdzi6 lub wymieni6 zabezpieczenia,
. ga6nice proszkowe otwierai w suchych warunkach, w najkr6tszym czasie, w celu \,

zminimalizowania skutk6w oddzialywania na proszek wilgoci zawartej w powietrzu,
. napelnii ponownie tym samy $rodkiem ga5niczym,
. nie mieszad lub dosypywai proszk6w r6inych typ6w. Powstaje reakcja, kt6ra

powoduje zbrylanie sie proszku oraz wzrost ciSnienia w zamkniqtym zbiorniku, kt6ry
moie byd niebezpieczny dla uiytkownika,

. wykonai ponowny montai zgodnie z instrukciq, zaleceniami producenta,

. uzupelnid dane szczeg6iowe na etykiecie konserwacji.

Eliminowanie (wycofywanie) ga6nic nie nadajQcych sie do konserwacji
Konserwacji pewnych ga{nic - ze wzglqdu na przestarzalq konstrukcjq, skomplikowany spos6b
uiycia, stare i nie produkowane Srodki gasnicze, brak oryginalnych czq3ci zamiennych, itp. - nie
powinno siq wykonywai. Przykladami takich gaSnic sA:

. gainice pianowe z piana chemiczna,

. gainice ze zbiornikami nitowanymi lub z tworzyw sztucznych,

. Basnice Wmagajqce przy ich uruchamianiu odwr6cenia do g6ry dnem,

. ga5nice wymagajace przy ich uruchamianiu odwr6cenia do g6ry dnem lub odwr6cenia
do g6ry dnem iuderzenia o podioge, \,

. gajnice, kt6rych konserwacja nie moie byi zakodczona z uwagi na brak czqjci
zamiennych lub odpowiednich Srodk6w gaSniczych.

Etykieta konserwacii .

lnformacje dotyczqce konserwacji powinny byd umieszczone na etykiecie, kt6ra nie powinna

zakrywa6 iadnych napis6w producenta i powinna byd rozpoznawalna. Na etykiecie powinny

byi podane nastepujace informacje:

. rodzaj konserwacji (przeglqd, konserwacja, remont),

. nazwa i adres jednostki konserwujEcej,

. znak bezspornie ldentyfikujqcy osobq wykonujqcq ustugq,

. data (rok, miesiqc) konserwacji.

Ga6nice bqda poddawane przeglqdom technicznym i czynnolciom konserwacyjnym
przeprowadzanych w okresach iw spos6b zSodny z instrukcja ustalona przez producenta
jednak nie rzadziej nii raz w roku.
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Konserwacja bedzie prowadzona wylQcznie przez osoby r,vlaSciwie przeszkolone przez

producenta lub dostawce gasnic, kaida wizyta winna byd odnotowana iposwiadczona np.
cerMkatem.
Osobq odpowiedzialnq za przestrzeganie termin6w realizacji powyiszego warunku jest
Dyrektor.

lrusrnuon oSwIETLENTA EWAKUACyJNEGo

Nadz6r nad instalacjA oiwietlenia ewakuacyjnego powierzyd naleiy specjalistycznej firmie,
a terminy i zakres wykonywanych czynno6ci winien byd zgodny z dokumentacjq techniczno
ruchowq

1. lnstalacje o6wietlenia ewakuacyjnego, podlegajq okresowym przeglqdom

ikonserwacji, w terminach i na zasadach okreslonych przez producenta systemu,
nie nadriej nii raz w .oku.

2. Kaidorazowy przeglqd oSwietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien polegad na:

. sprawdzeniu dzialania wszystkich opraw o6wietlenia ewakuacyjnego,

. wykonaniu pr6bfunkcjonalnychdzialania oiwietlenia ewakuacyjnego,

. sprawdzeniupojemno5cibateriizasilaiqcych,

. wykonaniu pomiar6wnateienia o6wietlenia ewakuacyjnego,

. wykonaniu pomiar6w elektrycznych, potwierdzaiqcych sprawno3i instalacji.

3. Sprawdzenie prawidlowoSci oSwietlenia d169 ewakuaryjnych powinno byt
dokonywane przy wlqczonym oraz wylqczonym oiwietleniu og6lnym i powinno

obejmowad:

. sprawdzenie, czy znaki ewakuacyjne znajduiq siq nad wyjSciami iczy sq widoczne,

. sprawdzenie, czy znaki ewakuacyjne znajduiq siq w miejscach zmiany kierunku
drogi ewakuacyjnej oraz na drogach ewakuacyjnych, w takich miejscach, aby
w kaidym miejscu drogi ewakuacyjnej byl widoczny co najmniej jeden znak,

. sprawdzenie, czy wymiary i symbole piktogram6w odpowiadaiq normom oraz czy

lampy o5wietlenia dr6g ewakuacyjnych nie powodujq o6lepienia przy zatqczonym
zasilaniu,

. sprawdzenie, czy znaki ewakuacyjne s1 dobrze widoczne z odleglojci i czy kolory
piktogram6w posiadajq odpowiedni kontrast, umoiliwiajqcy ich rozpoznanie,

. sprawdzenie, czy znaki sq o5wietlane w trybie pracy ciqglej

. sprawdzenie za pomoca luksomierza nateienia oiwietlenia na drodze
ewakuacyjnej,

. sprawdzenie czasu swiecenia dr6g ewakuacyjnych, po wylqczeniu zasilania
gl6wnego, a pod koniec czasu $wiecenia- ponowne sprawdzenie natq2enia

o5wietlenia.

4. Dla okreSlenia skutecznoici oiwietlenia ewakuacyjnego, naleiy wykonai pomiary

natqienia oswietlenia przynajmniej w dw6ch punktach dla kaidej lampy, (w 2adnym
punkcie powierzchni dr6g ewakuacyjnych nateienie oiwietlenia nie powinno byd
< I lx).

5. Szczeg6lowy zakres okresowych przeglqd6w i konserwacji powinien byi realizowany
zgodnie z zaleceniami producenta systemu, okreilonymi w instrukcji obslugi.

6. Zadania zwiazane z zapewnieniem realizacji przegled6w i konserwacji oiwietlenia
ewakuacyjnego przeprowadza sluiba techniczna elektroenergetyczna obiektu.
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7. Przeprowadzenie przeglqd6w i konserwacji o(wietlenia ewakuacyjnego powinno

zosta6 udokumentowane przez konserwatora systemu, wpisem potwierdzajqcym
sprawnoSi o6wietlenia oraz zatwierdzajqcym wyniki przeprowadzonych pomiar6w
instalacji i wyniki pomiar6w natqienia oswietlenia ewakuacyjnego do ksiqiki
eksploatacji instalacji.

INSTALACJA DRzwr r BRAM pRzEcrwpo2ARowycH

Czynno3ci kontrolne i konserwacyjne drzwi i bram przeciwpoiarowych powinny byd
przeprowadzane przynajmniej raz w roku przez konserwatora posiadajqcego upowainienie
producenta urzqdzei i odpowiednie przygotowanie zawodowe, na zasadach okre5lonych
w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczeg6lnych element6w instalacji oddzielenia
poiarowego lub w instrukcjach obslugi.

1. Podstawowy zakres czynnoSci kontrolnych i konserwacyjnych drzwi i bram
przeciwpoiarowych powinien obejmowad w szczeg6lnoSci:
. optyczna kontrolq wszystkich element6w drzwi i bram,
. sprawdzanie dzialania centrali sterowniczej systemu - o ile sa wyposaione,
o sprawdzenie poprawnoici otwarcia drzwi i bram,
o sprawdzenie mocowad iewentualne przesmarowanie okui izamk6w,
o zamkniQcie drzwi lub bram przyciskiem steruiEclm,
. sprawdzenie wyposaienia w osprzqt typu samozamykacze,
o sprawdzeniedzialaniasamozamykaczy,
. sprawdzenieszczelno3ci,
. Sprawdzenieoznakowania.

2. Wszystkie powyisze czynnoSci, wykonane przez konserwatora urzadze6, winny zostad
potwierdzone w sporzadzonym protokole z wykonanych sprawdzeri i odnotowane
w protokole konserwacji drzwi i bram przeciwpoiarowych.

3. W przypadku dokonywania jakichkolwiek czynno5ci naprawczych, zar6wno same
czynnoScijak i zastosowane elementy zamienne w miejsce uszkodzonych lub zuiytych,
winny zostad uwidocznione w protokole w przeprowadzonej naprawy, z podaniem

numer6w katalogowych producenta, wymienionych element6w drzwi lub bram.
4. Potwierdzenie sprawno6ci drzwi i bram przeciwpoiarowych po wykonaniu przeglqdu

powinno zostai dokonane poprzez wpis o pelnej sprawnoSci urzqdzefi zamieszczonym
w protokole konserwacji i podaniem terminu nastqpnej konserwacji.

5. Nadz6r techniczny firmy serwisujAcei drzwi i bramy przeciwpoiarowe prowadzi
kierownik a kontrolq prawidlowego dzialania systemu drzwi przeciwpoiarowych
przeprowadza osoba prowadzqca sprawy ochrony przeciwpoiarowej.
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PRzEcrwPoZhRowY wYrAczNr K PRADU

Obiekt zostal wyposaiony w przeciwpoiarowy wylacznik prEdu, pracownicy powinni posiadad

umiejetno3ci poslugiwania sie nim. Ale poza tym wylqczniki te musza byd sprawne
iniezawodne, ciEBle gotowe do dziatania. Aby to spelnid muszq mied pelne zabezpieczenie

serwisowe.
Do zakresu dzialarl na rzecz "utrzymania wylacznika w gotowo6ci" naleiy zaliczyd:

Kontrole wykonywanq przez uiytkownika lub jego przedstawiciela - przeglad. Zaleca sie

wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej , kt6ra powinna sprawdzid czy wylqcznik:
. nie jest zastawiony , nie jest w spos6b widoczny uszkodzony,

Konserwacja - czyli czynnosci sluiace utrzymaniu urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Naleiy miedzy innymi wykonai i sprawdzii:

. ogdlnY stan wylQcznika,

. czytelnoidoznakowah,

. terminyprzypadajqcychkontroli,
Usterki stwierdzone podczas konserwacji naleiy usnq6.

Naprawa - wykonuje siQ wtedy, gdy wylqcznik jest uszkodzony lub niesprawny.
Protok6l konserwacji .

lnformacje dotyczace przeglqdu powinny byd sporzqdzone w formie protokolu. W protokole
powinny byd podane nastqpujqce informacje:

. rodzaj konserwacji (przeglqd, konserwacja, remont),

. nazwa i adres jednostki konserwuiEcei,

. znak bezspornie identyfikuiqcy osobq wykonuiAca ustugq - z uprawnieniami
dozorowymi,

o data (rok, miesiqc) konseruacji.

Przeciwpoiarowy wylqcznik pradu bedzie poddawany przeglqdom technicznym i czynno(ciom

konsenuacyjnym przeprowadzanym w okresach iw spos6b zgodny z instrukcja ustalonA przez

producenta jednak nie rzadziej nii raz w roku.

Konserwac.ia bqdzie prowadzona wylqcznie przez osoby wlasciwie przeszkolone.

OsobE odpowiedzialnq za przestrzeganie termin6w realizacji powyiszego warunku jest

Zatz?ldca,
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Kaidy zobowiazany jest do zwalczania poiar6w w zarodku, w ich poczatkowej fazie, kiedy nie
stwarzaja jeszcze bezpoSredniego zagroienia dla jego zdrowia i iycia.

Do walki z poiarami powoiane sq Jednostki Ratowniczo - GaJnicze Padstwowej Straiy Poiarnej
oraz inne sluiby ratownicze, kt6re dysponujq sprzqtem oraz zasobem fachowych wiadomoici
i umiejqtno6ci.

11.1. PosrEpowANrE w pRzypADKU powsrANrA po2ARU Do czAsu pRzvBycrA

JEDNOSTEK RATOWNTCZO - GASNTCZyCH PSP OnAZ WSporDZrArANtE Z KTERUJACYM AKOA

RATOWNTCZA.

1. R6wnolegle z zaalarmowaniem straiy poiarnej naleiy przystapid do akcji ratowniczo -
gaSniczej przy pomocy podrecznego sprzQtu ga5niczego.

2. Po zawiadomieniu sluib ratowniczych naleiy wyznaczyd przewodnika, kt6ry bedzie
oczekiwal przy wej{ciu do obiektu na przybycie ratownik6w i doprowadzi ich na miejsce
poiaru.

3. Po przybyciu ratownik6w osoba dotychczas kierujEca ratownictwem ma obowiazek kr6tko
poinformowai dow6dcq przybylej jednostki o aktualnej sytuacji, wydanych zarzEdzeniach,
czy istnieje zagroienie iycia ludzi w obiekcie oraz podporzqdkowad sie jego rozkazom
podajqc fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomodci wszystkich biorQcych w niej
udzial.

4. Przybycie jednostek ratownicrych nie zwalnia pracownik6w z obowiqzku dalszej pracy

w zakresie zwalczania poiaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, kt6re to czynnoici naleiy 6ci5le

wykonywad w my$l polecefi dow6dcl ratownik6w. Jeieli dow6dca uzna udzial zaiogi
zaktadu za zbqdny w akcji ratowniczo - gagniczej, naleiy usunld sie w takie miejsce, aby
nie przeszkadzad ratownikom w ich pracy.

5. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sq zobowiqzani do zachowania calkowitego spokoju
oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

5. Kaida osoba przystqpujeca do akcji ratowniczo - ga6niczej powinna:
. w plerwszej kolejnojci przystqpid do ratowania ludzi, prowadzQc ewakuaciq z zagroionego

rejonu,
. wyleczyd doplyw pr4du eleKrycznego do strefy poiaru (nie wolno gasi6 wodq instalacji

elektrycznej bqdqcej pod napiqciem),
. usunqd z mieisca poiaru i bezpo(redniego sesiedztwa wszystkie znajdulqc€ siq tam materialy

palne, wybuchowe, tokyczne, a takie cenny sprzet i urzqdzenia oraz waine dokumenty, noiniki
informacji itp.,

e nie nale2y otwierai bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w kt6rych powstal poiar,
poniewai doplyw powietrza sprzyja rozpn estrzenianiu siQ ognia,

. otwierai4c dzwi do pomieszczef, w kt6rych powstal poiar naleiy zachowad szczeg6lnq
ostroinosi. Wskazane jest schowanie siq za lcianq od strony klamki w drzwiach oraz zasloniqcie
twany,

. wchodzqc do zadymionych pomieszczed lub przechodzqc przez nie, naleiy ograniczyd iloSi
wdychanych produkt6w spalania. Poruszad sig w pozycji pochylonej, jak najbliiej podlogi
i zaslaniad usta, np. wilgotnQ chusteczkq.

7. W przypadku wystQpienia zatroienia na terenie obiektu naleiy powiadomid osoby z listy os6b
funkcyjnych do powiadomienia.
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Osoby funkcyjne do powiadomienia w przypadku poiaru

Telefon

LL.z. AnRuowAN I E TE LE Fo N ICZN E PnilsrwowEJ STRAZY Po2anru u.

1. Kaidy, kto zauwaiyl po2ar,lub uzyskal informacjq o poiarze czy zagroieniu obowiqzany jest

zachowai spok6j i nie dopu5ci6 do paniki, natychmiast zaalarmowai:

a) wszystkie osoby znajdujqce siq w sqsiedztwie poiaru nara2one na jego skutki,

b) Padstwowa Strai Poiarnq - telefon alarmowy 998 lub 112

2. Po uzyskaniu potqczenia ze stra2q poiarnq naleiy wyrainie poda6:

o gdzie siq pali- nazwe obiektu, dokladny adres, numer kondygnacji,

. co siq pali,

. czv istnieje zagroienie iycia ludzi, czy w rejonie poiaru lub bezpoSrednio
w sqsiedztwie znajdujq siq materialy latwo palne, itp,,

. numer telefonu z kt6rego podaje siq informaciq oraz swoje imiq i nazwisko.

UWAGA!

Po potwierdzeniu przyjqcia meldunku przez dyiurnego telefonistq, odloiyd sluchawkq
i odczekad przy telefonie na ewentualne oddzwonienie (sprawdzenie).

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) naleiy zaalarmowad jeden z poniiszych podmiot6w.

. Pogotowie Ratunkowe - 999

o Strai Poiarnq - 998

o Policie - 997

o Pototowie Gazowe - 992

o lub stanowisko koordynacii- 112
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12.1. OneerurznoA pRAc NrEBEzptEczNycH poD wzcLEDEM po2ARowyM

1. Prace niebezpieczne poiarowo mogq byd wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem

spelnienia wymagari z zakresu ochrony przeciwpo2arowej, obowiezujqcej przed, w trakcie ich

wykonywania oraz po ich zakodczeniu.

2. Wymagania, o kt6rych mowa poniiej ustalane sa komisyjnie, kaidorazowo przed

rozpoczqciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepis6w

szczeg6lowych obowiQzujacych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania komisji, o kt6rej mowa w pkt. 2:

a) sklad osobowy komisji stanowi:

. dyrektor, lub osoba przez niego pisemnie upowainiona - PRZEWODNICZACY,

. osoba prowadzqca sprawy ochrony przeciwpoiarowej, powolana przez dyrektora

obiektu - CZLONEK,

. kierownik (wla5ciciel) grupy (firmy) wykonuiacej pracq - CZIONEIC

Sklad komisji moie byC rozszerzony o inne osoby.

a) prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,

b) komisja ze swoich prac sporzqdza "Protok6l zabezpieczeri przeciwpoiarowych prac

niebezpiecznych poiarowo" wg zalqcznika,

c) po wykonaniu zabezpieczef okre3lonych w w/w protokole, Przewodniczacy wydaje
grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczqcie prac wg zalqcznika,

d) do obowiqzk6w Przewodniczacego naleiy zorganizowanie i zapewnienie dozoru

rejonu prac, zgodnie z ustaleniami w "Protokole zabezpieczed przeciwpoiarowych

prac niebezpiecznych poiarowo" ,

e) po zakodczeniu prac caloSi dokumentacji przechowuje PrzewodniczEcy komisji.

12.2. WyryczNE zABEzprEczENrA MtEJSCA wyKoNywANtA pRAc NtEBEzptEczNycH poD

WZGLqDEM POzAROWYM.

1. Nale2y nie dopuszczai do jednoczesnego prowadzenia prac niebezpiecznych poiarowo jak:

spawanie, ciqcie mechaniczne lub szlifowanie powodujqce iskrzenie itp., w pomieszczeniach,

w kt6rych (lub sqsiadujqcych z nimi) wykonywane sQ prace z zastosowaniem material6w

palnych, polegajqce w szczeg6lno6ci na:

1.1. klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozciedczalnik6w latwo zapalnych,

1.2. szlifowaniu powierzchni wykonanych z material6w palnych,

1.3. zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzenia prac wykofczeniowych przy

zastosowaniu material6w palnych,

1.4. montowaniu wyposaienia wnetrz wykonanego z material6w palnych.
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2. Przygotowanie budynku i pomieszczenia do prowadzenia prac nlebezpiecznych poiarowo
polega na:

2,1. oczyszczaniu pomieszczei lub miejsc, gdzie bqdq wykonywane prace z wszelkich
palnych material6w i zanieczyszcze6,

2.2. odsuniqciu na odpowiedniq odlegloii od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiot6w palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

2.3. zabezpieczeniu przed dzialaniem np.: odprysk6w spawalniczych material6w, kt6rych

usuniecie na bezpiecznq odleglo6d nie jest moiliwe przez ostoniecie np.: arkuszem

blachy,

2.4. sprawdzeniu czy znajduje sie w sEsiedztwie materiaty lub przedmioty palne podatne

na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bqdi rozprysk6w spawalniczych nie

wymagajA zastosowania lokalnych zabezpiecze6,

2.5. uszczelnieniu materiaiami niepalnymi wszelkich przelotowych otwor6w
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujqcych siq w pobliiu miejsca

prowadzenia prac,

2.6. zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi

kabli, przewod6w elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palna izolacja, o ile znajdujA

sie w zasiqgu zagroienia poiarowego spowodowanego pracami niebezpiecznymi

poiarowo,

2.7.sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sEsiednich, nie

prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uiyciu substancji latwo
pa lnych,

2.8. przygotowaniu w miejscu dokonywanych prac miqdzy innymi:
. napetnionych wodq metalowych pojemnik6w na rozgrzane odpadki,
. material6w oslonowych iizolacyjnych niezbqdnych do zabezpieczania toku pracy,

. niezbednego sprzetu pomiarowego np.: do pomiaru stQief par i gaz6w w rejonie
prowadzenia prac, podrqcznego sprzetu gaSniczego,

. zapewnieniu stalej droinoici wyjsd ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac

niebezpiecznych poiarowo.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych poiarowo przy uiyciu cieczy, gaz6w i plyn6w

mogacych tworzyd w powietrzem mieszaniny wybuchowe naleiy przestrzegad nastqpujacych

zasad:

3.1. dQiEc do zmniejszenia lub wyeliminowania strefo zagroienia wybuchem poprzez

wentylacje (mechanicznq, grawitacyjnA) lub przewietrzanie pomieszcze6,

3.2. na stanowiskach pracy mogq znajdowad sie stosowane tam ciecze, gazy iptyny
w iloSci niezbqdnej do prowadzenia prac, z zapasem umoiliwiaiacym utrzymanie ciqglej

pracy,

3.3. zapas substancji znajduj4cej siq na stanowisku pracy powinien byd przechowywany

w niepalnych szczelnych opakowaniach,

3.4. pozostawienie op16inionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,
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3.5. po zakoficzeniu pracy, wszystkie naczynia, wanny ipojemniki naleiy szczelnie

zamkna6 lub zabezpieczyi w inny spos6b przed emisja do otoczenia znajdujacych siq

w nich substancji, tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

3.6. ciecze, gazy i plyny oraz ich pozostaloici nie powinny zalegad przy urzqdzeniach, na

stanowiskach, w przewodach wentylac.yjnych ina podloiu,

3.7. prace w pomieszczeniach, w kt6rych wczeSniej wykonano inne prace zwiqzane

z uiyciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gaz6w, mogq byi prowadzone wylqcznie

po uprzednim pomiarze stqief par, cieczy lub gaz6w w pomieszczeniu istwierdzeniu nie

przekroczenia 10 % ich dolnej granicy wybuchowo3ci.

4. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych poiarowo naleiy wyposaiyi w podreczny sprzQt

gaSniczy, w iloici i rodzaiu umoiliwiajqcy likwldacjq wszelkich ir6del poiaru.

5. Po zakofczeniu pracy w budynku, pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sqsiednich, nale2y

przeprowadzid dodatkowq kontrolq, majqcq na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlqcych

lub iarzqcych siq czqsteczek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystqpuja jakiekolwiek \/
objawy poiaru oraz czy sprzqt (np. spawalniczy) zostat zdemontowany, odlEczony od ir6dei
zasilania i naleiycie zabezpieczony przed dostqpem os6b postronnych, kontrolq taka naleiy
ponowi6 po uplywie 4 godzin, a w razie konieczno6ci po 8 godzinach, liczqc od czasu

zako6czenia prac.

6. Prace niebezpieczne poiarowo powinny byi wykonywane wylqcznie przez osoby do tego

upowa2nione, posiadajEce odpowiednie kwalifikacje, za5 sprzqt u2ywany do wykonywania prac

sprawny technicznie i zabezpieczony przed wywotaniem poiaru.

7. Butle z gazami sprqionymi mogq znajdowad sie na terenie obiektu wylqcznie w okresie

wykonywania prac i pod stalym nadzorem.

8. Obowiqzki os6b nadzorujqcych prace niebezpieczne poiarowo:

8.1. znad obowiazujace przepisy przeciwpoiarowe oraz nadzorowad przestrzeganie tych

przepis6w przez podleglych pracownik6w,

8.2. dopilnowai, aby przed przystapieniem do prac poiarowo niebezpiecznych

wykonane zostaly wszystkie zalecenia zabezpieczenia obiekt6w, pomieszcze6, stanowisk,

przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu zezwolenia na ich przeprowadzenie,

8.3. sprawdzii zabezpieczenie przeciwpoiarowe stanowisk prac niebezpiecznych

poiarowo oraz wydawai polecenia gwarantujace natychmiastowq likwidacjq

stwierdzonych niedociqgniqC,

8.4. wstrzymai prace z chwila stwierdzenia sytuacji stwarzajEcych niebezpieczeistwo

powstania poiaru, do czasu usuniecia wystepujEcych nieprawidlowoSci,

8.5. brad udzial w kontroli stanowisk, pomieszczei lub budynk6w po zakodczeniu prac

niebezpiecznych poZarowo.
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9. Do obowiqzk6w wykonawcy prac niebezpiecznych poiarowo naleiy w szczeg6lno6ci:

9.1. sprawdzanie czy sprzet i narzQdzia sE technicznie sprawne i naleiycie zabezpieczone

przed moiliwoiciq zainicjowania oraz rozprzestrzeniania poiaru,

9.2.5ci51e przestrzeganie zalecefi zawartych w protokole izezwoleniu na prowadzenie

prac,

9.3. znad przepisy przeciwpoiarowe, obslugq podrqcznego sprzetu gasniczego oraz

zasady postepowania w przypadku powstania poiaru,

9,4. stwierdzid przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie

zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac.

9.5. 6ci5le przestrzegai wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego

rodzaju prac niebezpiecznych,

9.5. sprawdzii przed przystqpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposaione

w odpowiednlq ilo3i irodzaj podrecznego sprzetu ga(niczego,

9.7. rozpoczAi prace niebezpieczne poiarowo tyko po otrzymaniu pisemneSo

zezwolenia, wzglqdnie na wyraine polecenie bezpo3redniego przeloionego kierujAcego

tokiem pracy,

9.8. poinstruowad pracownik6w o wymaganiach przeciwpoiarowych obowiqzujqcych dla

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych poiarowo,

9.9. przerwad prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunk6w umoiliwiajacych

powstanie i rozprzestrzenienie siq poiaru oraz zglosid ten fakt przeloionemu.

9.10. meldowad bezpoiredniemu przeloionemu o zakoflczeniu prac niebezpiecznych

poiarowo oraz informowai o ewentualnych przypadkach zainicjowania ognia,

ugaszonego w czasie wykonywanie prac,

9.11. doktadnie sprawdzid po zakofczeniu pracy, stanowiska iich otoczenie, w celu

stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych poiarowo nie zainicjowano

poiaru,

9.12. wykonywad wszelkie polecenia przeloionych i organ6w kontrolnych w sprawach

zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpoiarowym prac 1 czynnosci niebezpiecznych

poiarowo.

Prace niebezpieczne poiarowo sa to prace, kt6re mogq spowodowad bezpoSrednie

niebezpieczeistwo powstania poiaru lub wybuchu

Przed rozpoczeciem prac nlebezpiecznych poiarowo naleiy:

. oceni6 zagroienie poiarowe w rejonie, w kt6rym prace bqdq wykonywane,

. ustalid rodzaj przedsiqwziqd mailcych na celu niedopuszczenie do powstania

i rozprzestrzeniania sie poiaru lub wybuchu,

. wskazai osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy,

. u2yskad wymagane zezwolenie zgodnie z zaktadowym regulaminem.

Graficzny spos6b zabezpieczenia prac poiarowo niebezpiecznych znajduje siq w zalqczniku.
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Zgodnie z wymaganiami 5 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych i teren6w (Dz.U. z 2010 r., Nr. 109 poz.7L9l wlaiciciel lub zarzEdca obiektu
zawierajqcego strefe po2arowE nie przeznaczonq dla ponad 50 os6b, bqdqcych jej statymi
uiytkownikami, nie musi przeprowadzad praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunk6w
ewakuacji. Jednakie w celu wiqkszego poczucia bezpieczefstwa moie sprawdziC wyiej
wymienione warunki we wlasnym zakresie.

13. 1. Crr pnzrpRowADzANrA CwrczE( EwAKUAcyJNycH.

Celem przeprowadzania dwiczefi ewakuacyjnych jest zapewnienie pelnego bezpieczedstwa
os6b znajdujqcych siq w obiekcie na wypadek zagroienia poiarow€go lub innego miejscowego
zagroienia,

13.2. Zasnoy ocOlruE pnowaozrNrA EwAKUAor.

Ewakuacja polega na wyprowadzeniu ludzi z okolic imiejsc zagroionych poiarem, wybuchem,
zadymieniem lub innym miejscowym zagroieniem;

. wyprowadzeniu os6b w przypadku gdy osoby te sa zdrowe i mogq poruszai siq

o wiasnych sitach,

. wyprowadzeniu przy pomocy innych os6b,

. wynoszeniu, w przypadku gdy osoby ewakuowane me moga poruszaC sie o wtasnych

silach.

13.3. Oncanrzac,A EwAKUAoT - czyNNo5ct poszczEcOLNycH os6B.

. EwakuaciQ zorganizowana prowadzE wyznaczeni pracownicy bqdqcy w tym czasie

w obiekcie,

o Osoby do ewakuacji ustawia siq przy wyj3ciach z budynku,

o W celu zapobieienia panice oraz usprawnienia ewakuacji osoby o ograniczonej

moiliwoici poruszania siq powinny opuszczad pomieszczenia przy pomocy drugiej

osoby lub powinny byi wynoszone,

o Po wyjiciu z budynku osoby ewakuowane kierowad w miejsca zbi6rki lub inne

bezpieczne mie.isca,

o W miejscu pobytu os6b ewakuowanych powinna znajdowai sie osoba zajmuiaca siq

ewakuowanymi. Zadaniem jej jest czuwanie nad ewakuowanymi,
. W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy medycznej naleiy takiej pomocy

udzielid lub, jeieli nie ma osoby przeszkolonej, wezwad pogotowie,

. Po zakoriczeniu ewakuacji ludzi naleiy o ile to mo2liwe i nie stanowi zbytniego

zagro2enia dla os6b prowadzqcych akcjq ratowniczq, podj4i czynno3ci prowadzqce do

ewakuacji mienia.
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13.4. Mrroov EWAKUAcJT LUDzr.

@*ffi
Rys. nr l Wynoszenie poszkodowanych na noszach.

Wynoszenie poszkodowanych na noszach, dokonujemy przy pomocy dw6ch os6b. Po utoieniu
poszkodowanego na noszach, naleiy go przypiAi pasami lub innymi dostqpnymi sposobami,

tak, aby pozycja poszkodowanego umieszczonego na noszach byla mo2liwie jak najbardziej

stabilna. Przypiqcie poszkodowanego daje gwarancjq bezpieczefistwa w ruch po drogach

ewakuacyjnych poziomych, a w szczeg6lno$ci pionowych.

@w
Rys. nr 2 Przenoszenie poszkodowanych chwytem ,,kodczynowym".

przypadku, gdy osoba jest w stosunkowo dobrym stanie i nie choruje na choroby wewnetrzne

lub nie jest po operacji, a jedynie og6lnie ostabiona, o utrudnionej sprawnoSci ruchowej itp.-
ewakuujemy jq chwytem kofczynowym. Przenoszenie polega na tym, 2e jedna osoba chwyta
poszkodowanego pod pachy gtowq opierajqc o przedniq czq6i tutowia, natomiast druga osoba

chwyta za koiczyny dolne w okolicach kolan. Kodczyny poszkodowanego sq rozwarte i znajdujq

siq na wysokoSci bioder drugiego ratownika. Ratownicy niosq poszkodowanego nogami do

przodu.

ffiffi
Rys. nr 3 Przenoszenie poszkodowanego przez dwie osoby metodE,,stoleczka rqcznego".

Metodq tq stosuje siq w przypadku, kiedy poszkodowany nie moie samodzielnie poruszai siq

na nogach, ale ma zdrowe koiczyny. Przenoszenie polega na tym, ie dw6ch ratownik6w
stosuje splecenie rqk, tworzqc stoteczek, na kt6rym siada pacjent i obejmuje rqkami za szyjq

ratownik6w. Ratownicy sq lekko zwr6ceni do siebie i wnoszq poszkodowanego stawiajqc

uko5nie stopy n6g w kierunku ruchu.
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ffiffi
Rys. nr 4 Przenoszenie chorego przez dwie osoby chwytem ,,huStawkowym"

Metodq tq stosuje sie w przypadku, gdy poszkodowany nie moie poruszai sie o wtasnych
sitach na nogach i ma ograniczone moiliwoSci ruchowe koriczyn g6rnych. Przenoszenie polega

na tym, ie ratownicy stojEc frontem w kierunku ruchu- chwytajq siq za rqce, na kt6re siada
poszkodowany. Ratownicy drugq parq rqk (wewnqtrznq) wykonujq wzajemny chwyt na

wysoko6cilokci, o kt6re opiera siq plecami poszkodowany.

Rys. nr 5 Wynoszenie poszkodowanego przez jednq osobe chwytem ,,straiackim".

Metodq tq stosujemy, kiedy poszkodowany ma chore obie kodczyny dolne, posiada og6le
oslabienie organizmu. Chwyt polega na odpowiednim uloieniu poprzecznym ciata
poszkodowanego na barku ratownika. Ratujqcy jednq rqkq przektada pomiqdzy nogami
poszkodowanego obejmujqc jednq jego nogq, chwytajEc za rqkq w okolicach nadgarstka
i przyciqgajEc rqkq do nogi. Ratujqcy drugq rqkq ma wolnq, mo2e jq uiyC w czasie przenoszenia

np. do poprawiania polo2enia ciala poszkodowanego, a w ruchu po schodach do
przytrzymywania siq poreczy.

Rys. nr 6 Przenoszenie poszkodowanego przezjednq osobq na "barana".

Przenoszenie to polega na odpowiednim uloieniu ciala na piecach ratownika. Poszkodowany
g6rnymi kofczynami obejmuje szyjq ratownika, a glowq nieco do przodu opierajqc jq o helm
wynoszEcego. Ratownik podchwytem pod kolana poszkodowanego, uklada pacjenta w takim
poloieniu, ie Srodek ciqiko6ci ciala poszkodowanego leiy na wysokoSci krzyia ratownika.
Pozycja ciata poszkodowanego w czasie ruchu jest lekko pochylona do przodu.
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6U

jednA osobe chwytem,,tiumokowYm".
ffi

poszkodowanego przezRys. nr 7 Wynoszenie

Metode te stosujemy w przypadkach, Bdy pacjent nie moie poruszad siq o wlasnych silach na

nogach, natomiast posiada zdrowe koriczyny, lub w przypadku, kiedy poszkodowany ma chore

obie koriczyny dolne iposiada og6lne oslabienie organizmu. Ewakuacja poszkodowanego

polega na ulo2eniu jego ciata na plecach ratownika w ten spos6b, by jego nogi zwisaty nie

dotykajac ziemi w granicach 30 cm, rqce obejmujac od tylu oba ramiona ratownika i zwisajq

swobodnie wzdlui klatki piersiowei. Ratownik jednq rqkq przytrzymuje zwisajqce rQce

pacjenta, a druga rqka ciafo na swoich plecach. Ratownik moie cialo pacienta w czasie ruchu

przytrzymywai obiema rekami, lub.jednq z rEk uiywad do przytrzymania siq porqczy w ruchu

po schodach.

Rys. nr 8 Przenoszenie poszkodowanego przez .iedna osobe chwytem "kotyskowym"'

W pewnych przypadkach dla wynoszenia dzieci, stosuje siQ tzw. chwyt ,,kolyskowy'', kt6ry

polega na tym, ,e ratownik chwyta ewakuowanego i trzyma go przed lub za sobA w taki

spos6b, jak wyjmuje siq dziecko z kolyski. Naleiy pamiqtad, ie ten spos6b wymaga od

ratownika duiego wysiiku fizycznego w przypadku przenoszenia cieikich os6b. Przeniesienie

osoby doroslej tq metoda jest moiliwa jedynie na niewielkie odleglo5ci.

ffiffi
Rys. nr 9 Wyprowadzanie poszkodowanego przez jednq osobq'

wyprowadzenie poszkodowanego stosuje sie do os6b, kt6re posiadaja ograniczonq zdolno6ci

samodzielnego poruszania siq. Pomoc polega w zasadzie na podtrzymywaniu poszkodowanego

przez ratownika. Pacjent porusza siq na wlasnych koriczynach dolnych przenoszEc cze5ciowo

sw6j ciqiar ciala na ratownika. Metoda wyprowadzania poszkodowanego przez .iednego

ratownika polega na tzw. ujmowaniu ewakuowanego pod rqkq. Ewakuowany, czq6i swego

ciqiaru ciala przenosi na cialo ratownika przez zwisanie za pomocq jednej rqki. Ratownik jednE

rQka trzyma za nadgarstek rqki ewakuowanego obejmujEce.i za szyjq ratownika, drugq zas rekq

podtrzymuje cialo ewakuowanego w okolicy pasa i pachy.
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ffiffi
Rys. nr 10 Wyprowadzanie poszkodowanego przez dw6ch ratownik6w.

Metod polega na tym, ie poszkodowany obejmuje swoimi kofczynami g6rnymi szyjq
ratownik6w. Ratownicy z kolei rqce ewakuowanego przytrzymujq za nadgarstki. Ratownicy
rqkami (wewnqtrznymi w stosunku do ewakuowanego) podtrzymujq cialo poszkodowanego
w okolicy pasa. Poszkodowany moie nawet caty cieiar swojego ciala przenieSd na cialo
ratownika, a nogami nieznacznie dotykai podlogi.

Rys. nr ll Wyprowadzanie poszkodowanego przy uiyciu krzesla.

Ten spos6b wynoszenia poszkodowanego stosujemy przy wykorzystaniu jakiegokolwiek krzesla
biurowego. Ten spos6b przenoszenia moie zastqpid brak noszy ijest wskazany do przenoszenia
po schodach (pionowych drogach ewakuacyjnych), przez kt6re nie moina przejS( z osobq
ratowane na noszach.

UWAGA. W przypadku zlych warunk6w atmosferycznych (opady 6niegu, m16z, deszcz) naleiy
w miarq moiliwoSci zapewnid ewakuowanym odpowiednie warunkitymczasowego pobytu do
czasu zakofczenia czynnoSci zwiqzanych z przeliczeniem ludzi.

t3.4.Snoorr I sposoBy oGtAszANtA ALARMU Do EWAKUAoI.

o Gtosem, stanowczo lub przy pomocy innych dostqpnych Srodk6w komunikacji
wewnqtrznej, uwaiajqc by nie wzbudzid paniki. Podstawowym Srodkiem do ogloszenia
alarmu o niebezpieczeristwie w zaktadzie jest bezpoSrednie powiadomienie glosem lub
powiadomienie poprzez urzqdzenia naglaSniajqce.

o Jeieli nie zachodzi konieczno6i przeprowadzenia ewakuacji calkowitej, lecz jedynie
czqfciowej (kondygnacja zagroiona), do ogloszenia komunikatu o niebezpieczefistwie
mo2na wykorzystad wewnetrznA sied telefonicznq. W ostateczno6ci alarm moie byd
ogtoszony donoSnym gtosem.

o \/[ wyborze sposobu ogtaszania alarmu, wta5ciwego dla danej sytuacji, decyduje osoba,
kt6ra podjqla decyzjq o ewakuacji.

13.5. Mrsscs zBl6RKt EWAKUowANycH osOB.

Jako miejsce zbi6rki os6b ewakuowanych ustala siq plac parkingowy obok budynku.
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lnstrukcra Sezpiecz€tistwa Poiarowego

Budynku Urtedu cminy i Miaste Cz€rwlonka-Lesrczyny, 44-230 Crerwlonka-Leszc.yny ul. Alela Swletei Barbary 6

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej

(Dz. U. z 2018r. poz. 620), osoba fizyczna, prawna obowiqzana jest zabezpieczyi uiytkowany
obiekt przed zagroieniem poiarowym lub innym miejscowym zagroieniem. Aby moiliwe byio

skuteczne wypelnienie tego obowiazku pracownik powinien znad charakter i rodzaj

wystqpujqcych zagroie{, zasad przeciwdzialania im oraz spos5b postepowania w stanach

zagro2enia.
Zaznajomienie pracownik6w z przepisami przeciwpoiarowymi naleiy realizowai w formie

szkoleri, kt6rych celem jest miqdzy innymi przedstawienie osobom szkolonym zagadnieh

ochrony przeciwpoiarowej (wynikajqcymi z art.4 ww. ustawy) oraz zapoznanie z podstawami

opracowanej "lnstrukcji bezpieczeristwa po2arowego", a w szczeg6lno5ci z:

1. Zagroieniem poiarowym wystqpujacym w pomieszczeniach,

2. Prcvczynami powstania i rozprzestrzeniania sie poiaru,

3. Sposobami eliminacji zagroZenia poiarowego,

4. Przepisami dotyczqcymi ochrony przeciwpoiarowej,

5. zadaniami obowiqzkami pracownik6w w zakresie zapobiegania poiaru,

5. Zadaniami obowiqzkami pracownik6w w przypadku powstania pozaru,

7. Warunkami prowadzenia ewakuacji,

8. Zasadami uiycia podrecznego sprzQtu gaSniczego i urzqdzei przeciwpoiarowych.

Udziat w szkoleniu przeciwpoiarowym jest obowiazkiem wszystkich pracownik6w niezale2nie

od q ulu oraz zajmowanego stanowiska.

Ustala sie nastQpujAce rodzaje szkole6 w zakresie ochrony przeciwpoiarowej:

1. Wstepne - Szkolenie wstepne nowo przyjqtych pracownik6w, polega na zapoznaniu ich

z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej obowiEzujQcymi na przedmiotowym terenie,

a okreslonymi w ,,lnstrukcji" . Po zakofczeniu szkolenia wstqpnego przeszkolony pracownik

podpisuje oswiadczenie wedlug wzoru okreslonego w zalqczniku nr 1 do ,,lnstrukcji".
O3wiadczenie winno zostad przekazane do akt osobowych pracownika danej jednostki

o rga n iza cyj nej

Szkolenie powinno byi prowadzone przez osoby posiadaiqce odpowiednie kwalifikacje'

Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Przeciwpoiarowej kwalifikacje zawodowe osoby

dokonu.iEcej zapoznania pracownik6w z przepisami z zakresu ochrony przeciwpoiarowej winny

obejmowai, co najmniej:

1. Dla etatowe8o pracownika obiektu Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, lub

5wiadczacego stale, co roczne uslugi w tym zakresie:

a) wyksztalcenie Srednie i uko6czone szkolenie inspektor6w ochrony przeciwpoiarowej

tub,

b) posiadad tytul zawodowy technika pozarnictwa,
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lnst.ukcia Bezpiecreistwa Poiarowego

Eudynku Ur.edu Gminy I Mlasta Crerwlonka-Lestczyny, 44-230 Cze rionka-Leszczyny ul. Aleia Swietei garbary 6

c) lub uzyska6 uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika po2arnictwa w toku
postepowania o uznanie nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej,
w paistwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji
Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego technika
poiarnictwa.

2. Dla os6b Swiadczqcych jednorazowa uslugq w tym zakresie:

a) wyksztatcenie wyisze i ukofczone szkolenie specjalist6w ochrony przeciwpoiarowej
albo,

b) miei wyksztalcenie wyisze na kierunku iniynieria bezpieczefstwa poiarowego lub,

c) tytul zawodowy iniyniera pozarnictwa lub,

d) uzyskane uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu iniyniera poiarnictwa w toku
postQpowania o uznanie nabytych w paistwach czlonkowskich Unii Europejskiej,
w paistwach czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji
Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego iniyniera
po2arnictwa.

Dokument z przeprowadzonego szkolenia powinien byi przechowywany w teczce osobowej
pracownika i okazywany na wniosek organ6w kontrolnych

2. Okresowe - powinno polegad na doskonaleniu nabytych wczeiniej umiejqtno(ci
postqpowania i utrwalenie posiadanej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpoiarowej. Jest to
r6wnie2 okazja do przedstawienia wszelkich zmian, zar6wno dotyczqcych zmian w przepisach
jak tei zmian zagro2eri (np. w zwiqzku z wprowadzeniem nowych material6w, urzqdzeri itp.)
imetod ich zwalczania. Moie byi prowadzone z innym szkoleniem np. BHp. Dokumentem
odbycia przeszkolenia jest podpisana lista obecno6ci przez przeszkolonych oraz szkolqcego.
Szkolenie wstepne i podstawowe jest jednorazowe. Szkolenie okresowe bedzie odbywai siq
nie rzadziej, nii co 3lata.

Przeprowadzone szkolenie przeciwpoiarowe jest dokumentem. Druk oswiadczenia oraz
dokument szkolenia naleiy przechowywai w teczce osobowej pracownika.

1.5. Wvraz rErEFoNOw AlARMowYrH"

Pogotowie ratunkowe 999

Strai poiarna 998

Policja 997

Strai Miejska 985

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie wodnokanalizacylne 994

Pogotowie energetyczne 991
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Instrukcia Bezpiec2eistwa Poiarowego

Budynku Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Aleia Swietei Barbary 6

1. Zgodnie z wymaganiami $ 6 ust.7 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych

iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej

budynk6w, innych obiekt6w budowlanych iteren6w (Dz.U. z 2010r. nr. 109 poz. 719)

niniejsza "lnstrukcja" bqdzie poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa

lata, jak r6wniei po takich zmianach sposobu uiytkowania obiektu" kt6re wptywajq na

zmianq warunk6w ochrony przeciwpoiarowe.i.

"lnstrukcja" nie uchybia powszechnie obowiAzujacym przepisom prawa. Stanowi

wewnetrzne dyrektywy budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zobowiqzujqce do przestrzegania jej ustaleri.

Nie stosowanie siQ do obowiEzujqcych zasad i przepis6w przeciwpoiarowych jest

przestqpstwem bqdi wykroczeniem powodujEcym odpowiedzialno3i karnq, bqdi

karno - administracyjnq lub slu2bowq w zaleino5ci od rodzaju i skutk6w danego czynu.

Zabrania siq palenia qftoniu na terenie calego obiektu poza miejscami do tego

wyznaczonymi.

Samowolne instalowanie dodatkowych (indywidualnych) urzadzed grzewczych

i ogwietleniowych w obiekcie bez wczesniejszej akceptacji wtaEciciela jest zabronione.
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lnstrukcla Bezpiecreistwa Poiarowego

Budynku Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny, 4+230 Czerwionka-Leszczyny ul, Aleia SwiQtej Barbary 6

{imie, nazwisko, stanowisko)

OSwraoczrrrr

Niniejszym o3wiadczam, 2e odbytem/am/ szkolenie przeciwpoiarowe w dniu

... i znane mi sq obowiqzki i zadania w za kresie zapobiegania powstawaniu

irozprzestrzenianiu siq poiar6w oraz zadania i obowiazki w zakresie ochrony
przeciwpoiarowej wynikajqce z zajmowaneBo przeze mnie stanowiska.

Niniejszym oswiadczam, ie zapoznalem/lam sie z postanowieniami zawartymi w lnstrukcji

Bezpieczefstwa Poiarowego budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

i zobowiqzujq sie do je.i przestrzegania.

podpis osoby szkotqcej podpis pracownika

Strono 58 r 80

I



lnstrukcia Bezpiecze stwa Poiarowego

Budynko Unedu Gminy i Miasta c:en lonka-Lesrdyny, 4+230 Czerwionka-Leszcryny ul, Aleia Swietei Barbary 6

lruslnuron posrEpowANtA NA wypADEK poiARU

Na podstawie 5 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych i teren6w, wprowadza sie do stosowania niniejsza instrukcje.

Alarmowanie o niebezpieczefi stwie

1.Ka2dy kto zauwaiy poiar zobowiEzany jest niezwtocznie:

alPowiadomid o poiarze osoby znajdujqce sie w sEsiedztwie lub obiekcie.

blTelefonicznie lub w inny dostepny spos6b zawiadomid Strai PoiarnA podajac:

o gdzie siq pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
. co sie pali - dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro,
. czyjest zagro2one ludzkie iycie,
. swoje imie i nazwisko oraz numer telefonu, z kt6rego sie dzwoni.' Uwaga: Po odloieniu sluchawki chwilq odczekai, na ewentualne sprawdzenie wiarygodno6ci

zgloszenia.

c)Powiadomid Dyrektora obiektu o zaistnialym zdarzeniu

Zasadv oosteoowania w prrypadku powstania poiaru.

1. R6wnoczeSnie z alarmowaniem o niebezpieczeristwie naleiy przystqpii do gaszenia

poiaru podrqcznym sprzQtem gainiczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym

lub zagroionym.

2. PrzystEpii do ewakuacji os6b znajdujqcych siq w obiekcie ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem os6b niepelnosprawnych, dzieci oraz os6b nie znajqcych obiektu.

3. W miarq moiliwoici zabezpieczyd mienie, dokumentacie i inne wartoSciowe
przedmioty przed poiarem i innymi osobami postronnymi.

4. Do przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych akcjq kieruje Dyrektor obiektu lub
osoba najbardziej opanowana i energiczna.

5. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gainiczych kierowanie akcje przejmuje kierownik
akcji ratowniczej, kt6ry ma prawo iqdania niezbqdnej pomocy od instytucji
padstwowych, jednostek gospodarczych, organizacji spoiecznych i OBYWATELI.

5. Osoby korzystajEce z obiektu powinny zachowai spok6j i podporzqdkowai siq

dow6dcy akcji

7. Wykaz telefon6w alarmowych

PAilsTwowA STRA2 Po2ARNA - 998

POUOA -997

POGOTOWIE RATUNKOWE. 999

POGOTOWIE GAZOWE - 992

POGOTOWE ENERGEWCZNE - 991

8. Postanowienia koicowe
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lnstrukcja Bezpleczefstwa Poiarowego

Eudynku Unqdu Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny,4+230 Czenrionka-Leszczyny ul. Aleia Swigtei Barbary 6

P noro rot aABEZP IEIZE N IA P RZECIWPOZARoW EGO P RAC SPAWALN ICZYCH

l.Nazwa i okreSlenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w kt6rym przewiduje siq wykonanie spawania.

2.Kategoria niebezpieczefistwa poiarowego, zagroienia wybuchem oraz wlaiciwoSci poiarowe material6w
palnych wystqpujqcych w budynku lub pomieszczeniu.

3.Rodzaj element6w budowlanych lzapalnoSil Wstqpujqcych w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie
przewidywa nych prac spawa lniczych.

4.Spos6b zabezpieczenia przeclwpoiarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, uzqdzenia itp. na okres
wykonywania prac .

5.llo6i i rodzaje podrqcznego sprzqtu ga6niczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych.

6.5rodki i sposoby alarmowania straiy po2arnej oraz wsp6lpracownik6w w razie zaistnienia poiaru.

T.Osoby odpowiedzialne za caloksztaft przygotowania zabezpieczed ppoi. toku prac spawalniczych.

8.Osoba odpowiedzialna za nadz6r nad stanem bezpieczefstwa poiarowego w toku wykonywania prac

spawalniczych.

9.Osoba odpowiedzialna do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich zakofczeniu.

Podpisy cztonk6w komisji:

v
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Insrukcia Bezpieczefi stwa Poiarowego

Budynku Unqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, M-23O Czerwionka-Leszczyny ul. Aleja Swiqtej Barbary 6

ZrzwotEtttE NR .... NA pRzEpRowADzENtA pRAc NtEBEzptEczNycH pozARowo

l.Miejsce prowadzenia prac:

2.Rodzaj prac

3.Czas prowadzenia prac I Ozieri - | od godziny j od godziny

4.Zagro2enie po2arowo - wybuchowe

5.Sposoby zabezpieczenia przed moiliwoSci4
zainicjowania poiaru wybuchu.

6.Srodki zabezpieczenia..

przeciwpoiarowe

BHP

inne

7.Spos6b wykonania prac

8.Odpowiedzialni za:

8.l.przygotowanie miejsca pracy i Srodk6w zabezpieczajqcych oraz zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych
poiarowo

nazwisko i imig wykonano

S.2.wytqczenie rejonu prac spod napiqcia elektrycznego.

nazwisko i imiq wykonano

8.3.dokonano analizy stq2efi par cieczy, gaz6w, pyt6w

nazwisko i imiq wykonano

8.4.instrukta2 stosowania Srodk6w zabezpieczenia, organizacja pracy

nazwisko i imiq wykonano

Przyjqtem do wykonania

nazwisko i imig wykonano

9.Zezwalam na rozpoczqcie prac

w dniu - w godz. od - do-

ZEZWOTENIE JEST WA2NE WLKO PO ZIO2ENIU PODPIS6W PRZEZ OSOBY WYMIENTONE W PUNKCIE 8

10.Prace zakodczono w dniu - o godz

wykonawca - nazwisko i imig podpis

ll.Stanowisko pracy ijego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbad mogacych zainicjowad poiar

Stwierdzam odebranie rob6t Skontrolowat
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lnstrukcja Bezpieczefistwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Mlasta Czenrionka-Leszczyny,4P.230 Czerwionka-Leszcryny ul. Aleia Swiqtei Barbary 6

Ksr4zrn KoNTRoLT pRAc pozARowo-NrEBEzprEczNycH

Lp.

Nazwa budynku
(pomieszczenia), w kt6rym
wykonano prace poiarowo-
niebezpieczne

Data i godzina

rozpoczecia prac
poZarowo-

niebezpiecznych -

nr zezwolenia

Data i godzina

zakoficzenia prac
poiarowo-
niebezpiecznych

Data i godzina
pneprowadzenia kontroli
po zakoriczeniu prac
poiarowo-
niebezpiecznvch

lmiq inazwisko
osoby
prowadzajqcej

kontrole

1 2 3 4 5 6

\-/
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lnstrukcia Bezpieeefstwa PoiaroweSo

Budynku Unedu Gminy I Miasta Qerwionka-Lesrczyny, 44-230 oerwionka-Lesrczyny ul. Aleia SwlQtei BarbarY 6

INSTRUKoA pRzEcrwpo2ARowA DLA KortowNt GAzowYcH

l. 096lne zasady prewencji przeciwpoiarowei

1. Podstawowym warunkiem bezpieczefstwa poiarowego jest:

a) przestrzeganie obowilzu.jqcych przepis6w i instrukcji,

b) zachowanie ladu, porzAdku i czystoici,

2. Zabrania siq na terenie kotlowni:

a) palenia Moniu i uiwania ognia ,

b) rozlewania paliw p,lynnych ,

c) dokonywania napraw w instalacjach przez osoby nieupowainione,

ll. Potepowanle w prrypadku powstanla poiaru na terenie kotlownl,

W razie zaistnienia poiaru naleiy:

1. Zaalarmowad osoby znajdujqce siq w pobliiu kotlowni,

2. Przerwad doplyw gazu na zaworze gl6wnym,

3. Wylaczyd gl6wny wylecznik pradu,

4. PrzystqpiC do gaszenia poiaru,

lll. ObowlQzki personelu

Do podstawowych obowiqzk6w personelu w zakresie bezpiec2edstwa poiarowego naleiy
w szczeg6lnoici:

1. 0g6lny nadz6r nad stanem bezpieczeristwa poiarowego obiektu

2. Dopilnowanie aby na terenie kotlowni :

. nie instalowano prowizorycznych urzqdze6 elektrycznych,

. nie naprawiano bezpiecznik6w,

o nie dokonywano iadnych prac przy instalacjach technologicznych ielektrycznych przez

osoby nieupowainione,

. nie instalowano dodatkowych urzadzef grzejnych,

. nie przechowywano iadnych zbqdnych material6w ipzedmiot6w,

. nie zastawiano sprzqtu gaSniczego, aby istniala zawsze moiliwo6d jeSo uiycia
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Budynku Ur.eds Gminy i Miarta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszcryny ul. Aleia Swietei Barbary 5

ZNAKI EWAKUACYJNE

sPosoBY qczENtA ZNAK0W EWAKUACYINYCH

Numer referencvjny: E001

Nazwa : WyrJcle €wakuacylne {lewostronne}
Funkcja: Oznaczenie dro8i ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego
Do podania info.mac.li o kierunku stosowanyjest znak uzupelniajqcy ze strualke (E005, E006)

rffitffim6s@F@
Numer referencyjny: E002
Nazwa: Wyiicie cwakuacyine (pr.wostronne)
Funkcja: Oznaczenie droSi ewakuacyinej do obszaru berpiecznego
Do podania informacji o kierunku stosowanyiest znak uzupelniajEcy ze stnalka (E005, 8006)

FMHItrEUEEIffi
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lnstrukga Bezpiecz€dstwa Poiarowego

Budynku Unedu cminy i Mlasta Crerwionka-Leszeyny, 4&230 Czerwionka-Lerczyny ul. Aleia Swiqtei Earbary 6

Numer refereocyiny: E005

Nazwa: Str.alt klerunak ewaluacrl
Funkcia: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (stzalka moie byC obr6cona o wlelokrotno6d keta
90st, w stosunku do pionu. znak ten ma zastosowanie wvla(znie iako znak uzupelniaiacv,
Przyklady stosowania znaku:

mFmmffi6s@
Numer referencyjny: E006

Nazwa: Str.alka o nachylenlu 45st. kierunek €wakuacll
tunlcia: Do wyznaczania kierunku ewakuacjl (stnalka more byd obr6cona o wielokrotnoid kata
90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wvlacznie iako znak uzupelniaiacv.
Przyklady stosowania :naku:

ffiE TMEEI
Numer referencyjny: E007
Nazwa: Mleisce zbi6rki do €wakuacil
Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbi6rki do ewakuacji

Numer referencviny: E024

Nazwa: Mlersce zbl6rkl do ewakuacri dle inwalld6w
Funkcja: Wskazuje lokalizacjQ tymczasowej strefy bezpieczeistwa (kryj6wk!) dla oczekujecych
pomocy, kt6ny nie mogE korzystaa ze schod6w w przypadku ewakuacji

Numer referencyjny: E015
Nazwa: Okno ewakuacyine t drabina ewakuacyint
Funkcja: Wskazuje mieisce, w kt6rym znajduje sie okno ewakuacyjn€ z zamontowanQ drablnE

Numer referencyjny: 8017

Nazwa: Okno ewakuacyine
Funkcja: Wskazuie miejsce, w h6rym znajduje siQ okno ewakuacyjne, dzieki kt6remu stuiby
ratunkowe mogE ratowa( ludziza pomocQ drabiny

Numer referencyjny: 8008
Nazrt/a: Stluc aby uzyskad dostep
Funkcja: Oznaczenie pokrywy, kt6rq naleiy stluc w celu uzyskania dostepu do klucza

otwierajacego wyjScle ewakuacyine

Numer referencyjny: E018
Nazwa: Prrekrqcla aby otwonyt
Funkcia: lnformuje, ii naleiy przekrqcid klamke drzwi bezpiecze6stwa w kierunku przeciwnym do
ruchu wskaz6wek zegara, aby drzwisi€ otwonyly
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lnstrukcia lezpieczeirtwa Poiaroweto

Budynku U]zedu Gmlny I Mlasta Czerwionka-Lesrcryny, 44-230 Oerwlonka-leizcryny ul. Aleia Swletej Barbary 6

Numer referencyjny: E019

Nazwa : Prrskreclt aby otworryd
Funkcja: lnformuje, ii naleiy przekrQcid klamke drrwi bezpieczefistwa w kierunku zgodnym z

ruchem wska26wek zegara, aby drzwisiQ otworzyty

Numer referencylny: E022

Nazwa: Pcha6 aby otworrya dJzwl (lewel
Funkcja: Wskazuie, ii po naciJnieciu dtzwl otwierajQ sie na lewo

Numer referencyjny: E023

Nazwa: Pchad aby otwonya dnwi (prawe)
Funkcja: wskazuje, ii po naciinieciu drzwi otwierajq siq na prawo

Numer referencyjny: E033
Nazwa: Prresui drrwi w prawo aby otwonyd
Funkcja: Wskazuje kierunel( w kt6rym otwierajQ siq drzwi przesuwne

Numer referencyjny: E034
Nazwa: Prtesui drawl w lewg aby otworaya
Funkcja: Wskazuje kierunek, w kt6rym otwieraja sie drzwi przesuwne

Numer referencyjny: E057

Nazwa: Dnwi otwierala slq praez poclQgniecie z lewei strony
Funkcja: Wskazuje, ie drzwi otwiera siq pociegajqc ie z lewej strony

Numer referencyjny: E058
Nazwa: DnwlotwlcraiA sle pnez pociqgniqcie z prawei strony
Funkcja: Wskazuje, ie drzwi otwiera siQ pociagajac je z prawej strony

Numer referencyjny: E059

Nazwa: Drablna ewakuacylna
Funkcja; Wskazu.ie lokalizacjq trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej

Numer referencyjny: E003
Nazwa: Plerwsza pomoc medyczna
Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzetu lub zaplecza pierwszej pomocy
Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeistwa.lnstrukcje bezpiecze stwa inapisy.
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lnstrukcia Bezpleczedstwa Poiarowego

Sudynku UnQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesr.zyny, 44-230 Crcrwionka-Leszeyny ul. Aleia Swiqtei Earbary 5

Numer referencyjny: E0O4

Nazwa: Teleton alarmowy
Funkcja: Do wzywania pierwszei pomocy lub ratunku
Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczefistwa. lnstrukcje bezpiecze6stwa i napisy.

Numer referencyjny: E009

Nazwa: Lekara

Funkcja: Wskazuje miejsce, gdzie w naglych wypadkach moina znaleid Iekarza

Numer referencyjny: E010

Nazwa : Dgff brylator (AEDI

Funkcjai Wskazuje miejsce, w kt6rym znaiduie siq automatyczny defibrylator zewnQtrzny

Numer referencyjny: E011
Nazwa: Pryinlc dg pzemywanla ociru
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje sie prysznic do przemywania oczu

Numer referencyjny: E012

Nazwa: Prysznic bezpiecaeistwa
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje siq prysznic bezpieczeistwa.

Numer referencyjny: E013

Nazwa: Noste
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajdujq sie nosze

Numer referencyjny: 8027

Nazwa:Walhka medyczna
tunkcja: Wskazuje Iokalizac.iq walizki medycznej

Numer referencyjny: E028
Nazwa: Reruscytator z tlenem
Funkcja: Wskazuje lokalizacje resuscytatora tlenu

Numer referencyjny: E028
Nazwa: Aparat oddechowy
Funkcja: Wskazuje lokalizacje aparatu oddechowego

Strcno 57 z 80

E
le.l
-EI
ls*l
EJ
E
ldlH
EI
ll)dl

-@l



lnstrukcia Berpiecreistwa Poiaroweto

Budynku UrtQdu Gminy i Mlasta Crerwlonka-L€'zczyny, 4&2:10 Czerwionka-leszcryny ul. Aleia Swiete, Barbary 5

KLtuock doi,.lo

uffi
PrzealwBro.ovy ttryrqczilk

NNI,

t51
swo N{enb wybo.lld'l,,

m

tr
mffi

Uruclu,,,,lcnL klop
dynowych

@
MoErroty

I STREFA I

l20 l

Polenie trtontu
.obrdrlonc

Sfield adgrotenlo Slr4o zogtoicnld
Wbuchem "2' wybuchem 

"20"

zokoz urvwonld' zoftoz ddszentd w&d
otwoneoo ognio

Nle zostowiod

Hydront ,ewneu.ny Drcga poiotowo

"*7#,::*" Motetwdte,ohce

ZNAKr ocHRoNY PRzEctwPoZARowEJ

zbionik wody ppoi.

A
/**\

Strclo

Ts.rrEFA Ilzl fsr-EFAI ISJREFA Ilzrl lzzl
Streld zoEtuaenid
irfbuchem 

"22"

St r 4d . o$ o ren I o wybu che rn

"1"

Sl,eto ,ogrcienlo
ttybucham 

"21"

Stono 68 r 80



lnstrukcia Berpiecz€dstwa Poiarowego

Eudynku Unedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Aleia SwiQtei Barbary 6

Zrunu ocHnoruv pRzEcrwpo2ARowEr PN EN ISO 7010/2012

Nazwa: Gainica
tunkcia: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje sie ga6nica

Nazwa: Hydrant wewnqtrzny
Funkcia: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje sie wai poiarniczy

Nazwa: Drabina poiarowa
Funkcja: Wskazuje mieisce, w kt6rym znajduje sie drabina, kt6re moina uiywad wylQcznie

do gaszenia poiaru

Nazwa: Zestaw sprzetu othrony przeciwpoiarowei
Funkcia: wskazuie mieisce, w kt6rym znaiduie sie sprzet poiarniczy

Nazwa: Alarm poiarowy
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje sle przycisk alarmow

Nazwai Telefon alarmowania poiarowego
Funkcja: Wskazuje miejsce, w k6rym znajduje siq telefon alarmowy

Nazwa: lnstalacja gas2enia gazem

Funkcja: Wskazuje lokalizacjq stalej baterii gagniczej

Nazwa: wozek gainiczy

Funkcja i Wskazuje lokalizacjq gaSnicy na k6lkach
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lnstrukcia Bezpiecrefstwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Miasta Crerwionka-Leszeyny, 44-230 Czeryvionka-Leszcryny ul. Aleie Swietei Barbary 6

Nazwa: Przenoinv agregat piany

Funkcja: Wskazuie lokalizacjg pnenognei gagnicy pianowei

Nazwa: Aplikator mgly wodnej
Funkcja: Wskazuje lokalizaciQ aplikatora mgty wodnei

Nazwa: Stala instalacja ga(nicra

Funkcja: Wskazuje lokalizacje stalei instalacji gainiczej

Nazwa: Stale Urzedzenia GaJnicze Wodne
Funkcja: Wskazuje lokalizacjq statej instalacji gainiczei wodnej

Nazwa: Stacja spustowa
Funkcia: Wskazuje poloienie stacii zdalnego zwalniania

Nazwa: Monitor poiaru
Funkcja: Wskazuje lokalizacie miejsca monitorowania poiaru

Nazwa: Koc gaSni.zy

Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje sie koc gaSniczy
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lnstrukcla Bezpleczedstwa Poiarowego

Budynku Ur.edu Gminy i Miasta Czerwlonka-Leszcryny, 44-2:lO Oerwionka-Lesrcryny ul. Aleia SwlQtei Earbary 5

SposoBy zABEzprEczENrA pRAc poz?qRowo NrEBEZplEczNycH

Palne materialy, kt6rych usuniecie poza zasieg rozprysk6w spawalniczych jest niemoiliwe, oslaniamy
w spos6b gwarantuiAcy bezpieczefstwo: l-ekran z blachy, 2-koc SaSniczy

Rys. 2

Spawane przewody, czq6ci maszyn iunAdzef oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace siq

z materialami palnymi lub przebiegajEce w pobliiu nich naleiy skutecznie chlodzid: 1-przew6d

doprowadzaiQcy wodq, 2-zwoje sznura z w{6kna niepalnego, 3-koc gaSniczy

Rys.3

Wszystkie otwory iszczeliny prowadzEce do sqsiednich pomieszcze6 i pozostaiqce w zasiegu rozprysk6w

spawalniczych powinny byC uszczelnione za pomocq niepalnego materialu - 1

Rys.4

z izolowanych rurociqg6w, na kt6rych prowadzi sie prace spawalnicze, naleiy usunqd izolaciq cieplnq na

odcinku gwarantujqcym bezpiecze6stwo, a w razie potrzeby (izolacja latwopalna) chlodzi( skutecznie

np. sposobem pokazanym na rysunku; l-przewody doprowadzajqce wode,2-zwoie sznura z wl6kna
niepalnego
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lnstrukcja Bezpieaeistwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Miasta Qerwionka-Leszazyny, 4+230 Crerwionka-Lesrczyny ul, Aleia Swletei Barbary 6

Rys.5

Elementy instalacii rozgrzewajqce sie przy spawaniu bezpoSrednio od plomienia lub na drodze
przewodnictwa cieplnego, stykajQce siq z materialami palnymi, naleiy zdemontowai lub skutecznie

chlodzi6: 1-palna Scianka, 2-niepalna wykladzina, 3-haki podtrzymujAce instalacje

Rys. 6

Spos6b prawidlowego spawania elementu metalowego konstrukcji przechodzqcego przez drewniany
strop: 1-drewniany strop, 2-szczeliwo z materialu niepalnego, 3-material niepalny (np. koc gaSniczy)

?'
Rys. 7

Ciete lub spawane pojemniki, mog4ce zawierac gazy lub pary cieczy palnych, naleiy przed

przystEpieniem do prac wypelni6 gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego
podawanymi przez tapaczke iskier: l-lapaczka iskier, 2-woda, 3-pnew6d doprowadzajqcy gazy do
wnetrza pojemnika

Rys.8

Niewielkie pojemniki, mogqce zawierad palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie
przed zapaleniem lub wybuchem napelniajec je wodE - 1

I-r-
I

J
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lnstrukcja Bezpleczefstwa Poiarowego

Budynku Unqdu Gminy i Mlasta Czenrionka-leszczyny,4rl-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Aleia Swiqtej Barbary 6

Korusperr CwrczeN z EWAKUACIT oBrEKru

Plan - konspekt dwiczefi z ewakuacji obiektu lub jego czgici. I

I

Zatwierdzam:
I_____-l
I

I

I
I

Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce
zbi6rki.

ttl

Osoba odpowiedzialna i wyznaczona do
wykonania iwiczenia.

lmiq i

Stanowisko i funkcja
Nazwisko

Data i godzina przewidywanego
iwiczenia.

Cel6wicze6.

lmiq i

Stanowisko ifunkcja
Nazwisko

Srodki ,,POZORACJI" np.: nosze, w6zki,
koce. Uiyto:

Powiadomiono

Policjq w dniu lub FAX nr

I nspektorat Ochrony ppoi. w dniu lub FAX nr

,hk"6.r""i" d-i.r. ___o g"drg:_ _]
r Uwagi iwnioski. 

' Iiltlii
_ i__ _l,t

: Szkic sytuacyjny. 
I

I,t,l,lit
I

I:l
:I,l

Plan sporzqdzil:
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LEGENDA

WyJ5cle ewakuacyjne

Kierunek ewakuacji

GaEnlca

Hydrant

Wylqcznik prqdu

Gl6wny zaw6r gazu

Drzwi przeciwpoiarowe

Mieisce zbi6rki do ewakuacii

Strefa ratroienia wybuchem

Hydrant zewnetnny

Droga poiarowa
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lnstrukcia Eezpiecre{stwa PoiaroweSo

Eudynku Urz€du Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny,44-2m Czerwionka-Leszczyny ul, Aleia SwiQtei Earbary 6

I NSTRUKcJA oBSLUGr GASNrcy pRoszKowEJ

GaSnica proszkowa wykonana jest w postaci cylindrycznego zbiornika metalowego, do kt6rego
przymocowany jest weiyk z dyszq. Od g6ry zamykana jest pokrywq, w kt6rej umieszczony jest

zaw6r pokrqtny, zbijakowy, bqdi diwignia. Ga3nica wypelniona jest proszkiem gainiczym oraz
sprqionym dwutlenkiem wqgla ( COz ) lub odwodnionym azotem, jako gazem sluiqcym do
wyrzucania zawartoSci gadnicy na zewnatrz. Do napelniania ga5nic uiywane sq proszki

wqglowe, fosforanowe lub mocznikowe. Proszki posiadajA wysoki stopieri rozdrobnienia, przy

czym im wieksze rozdrobnienie ( granulacja 10-40 mikron6w) tym wiQkszy moina osiqgnqi
efekt gaSniczy. Proszki gaSnicze sq odporne na wstrzEsanie, osadzanie, zawilgocenie,
wymraianie i wygrzewanie.
Dzialanie gaSnicze proszk6w opiera siq przede wszystkim na dzialaniu inhibitujEcym przebieg

rekcji (antykatalicznym) spalania oraz wytwarza sie warstwa odcinajaca dostqp tlenu do
powierzchni materialu palqcego siQ, przy czym efekt gasniczy jest natychmiastowy, zasiqg

dziatania rzutu 4-5 m.

Proszki sa Srodkiem gaSniczym bardzo drogim lecz bardzo skutecznym i uniwersalnym, nie
przewodzq prAdu elektrycznego isa skuteczne przy gaszeniu urzqdzeri elektrycznych pod

napieciem. Szczeg6lnie przydatne sa przy gaszeniu poiar6w material6w i urzqdzeri o duiej
wartoici, kt6re mogq ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu przy dzialaniu na nie cieczq zwlaszcza:

dziela sztuki, muzea, archiwa, zbiory dokumentacji oraz tam gdzie nie zachodzi moiliwoii
zatarcia siq urzqdze6 mechanlcznych pod wpiywem proszku.

W celu utuchomienio golnicy naleiy:
. Zdjqd goinicq z wieszoko,
. Zeruad plombq, wyiqt zawleczkq i nocisnqi diwigniq ku dolowi do oporu lub wbie zbijak
. Chwyci€ prqdownicq goinicy bqdi colg gotnlcq po uplywie ok. 3 sekund skierowod
. sttumiert proszku no ogierl.

Jak wykazaty badania toksykologiczne oblok proszku nie stwarza niebezpieczefstwa zatrucia.
R6wnieZ nie sE toksyczne produkty rozpadu termicznego proszku.
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lnstrukcra Berpleczeistwa Poiaroweto

Budynku Urredu Grnlny i Mlasta Czerwlonka-L$rcryny, 44-230 Cterwionka-Lestczyny ul. Aleia Swietei Barbary 6

I NSTRUKCJA oBsruGr GASNrcy SNTEGowEJ

Ladunkiem gainic Sniegowych jest dwutlenek wqgla, kt6ry w warunkach normalnych jest
gazem. Najcze6ciej stosowany jest do gaszenia poiar6w grupy B, C, E a szczeg6lnie przydatny
jest do gaszenia urzqdzei znajdujacych siq pod napiqciem elektrycznym. Uiywa siQ go r6wniei
w stalych instalacjach gasniczych do zabezpieczenia material6w i urzqdzeri znajdujqcych siq
w pomieszczeniach zamkniqtych, takich jak magazyny i ladownie statk6w, jak r6wniei
laboratoriach chemicznych.
6a5nic Sniegowych nie moina uiywad do gaszenia wszystkich odmian wegla kamiennego,
siarki, metali lekkich, wodoru ijego pochodnych oraz material6w, w kt6rych wystepuja
zwilzki cyiank6w.
Mechanizm dzialania gasniczego polega na obniieniu stqienia tlenu w otaczajacej ogie6
atmosferze, a takze na pewnych efektach chlodzenia. Dwutlenek wqgla jest gazem

bezbarwnym, bez zapachu i ciqiszym od powietrza. Naleiy pamiqtad, ie wywoluje szok
termiczny w nagrzanych materiatach i dziala destrukcyjnie na takie materialy jak: stal,
aluminium, ol6w a takie na powloki niekt6rych polimer6w.
W uiytkowaniu moina spotkad gainice Sniegowe o masie ladunku ( CO, ) 1,5 kg 5 kg oraz
agregaty Sniegowe 30, 60 i120 kg. Gadnica Sniegowa to zbiornik stalowy wytrzymujEcy
ci6nienie okolo 200 atm. zamkniQty zaworem redukcyjnym i bezpiecznikiem. Zaw6r z jednej
strony polaczony jest rurkE syfonowa w wnetrzu butli i dyszq z rurq wylotowa z drugiej.

Sposob uiycio golnicy GS - 5x :
7. Zerutoi plombQ

2. Podejii do ir6dlo ogania
3, Nocisnqe diwiEniq zaworu ku dolowi
4. Strumied dwutlenku wqglo skierowoC na irddlo ognio.

UWAGA:
Unikde *ydnolcl z rczpryianym CO2 ze wzgledu na nlskq temperutury a w konsekwencji
moiliwolciq odmroienlo cioro. Kotegorycznle zobranla siQ gaszenia CO2 polqcej siQ odzieiy
no czlowieku i polqcych sie zwlenqt.
Kaido butld jdko zbiomik citnieniowy podlego legolizocji przez Unqd Dozoru Technicznego i
termin jej koidotozowo wybijony jest no gldwce butli, Dlotego tei konserwocJq i pneglqdy
powinny dokonwo{ osoby pneszkolone, gwomntuiqce bezpiecznq eksploatacjq.
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Lp Nazwisko i lmie Data Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

74.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Aleja Swiqtej
Barbary 6

Piwnica -ZLall - nie przewiduje siq przebywania os6b na stale

Powierzchnia - 1115 m2; kubatura - 3383,5 m3.
WysokoSd - ponad 12 m. lloS6 kondygnacji- 2 nadziemne i 1 podziemna.
Obciq2enie ogniowe - nb ustala siE dla obiekt6w ZL.
Materialy niebezpieczne pozarowo - brak.
Zagro2enie wybuchem - brak.
1 strefa po2arowa.

FMI



Powiezchnia- 1115 m2: kubatura - 3383,5 m3.

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Aleja Swiqtej
Barbary 6

Parter - ZL all - okolo 13 os6b

Wysoko$C - ponad 12 m. lloS6 kondygnacji -2 nadziemne i 1 podziemna.
Obciq2enie ogniowe - nie ustala siq dla obiekt6w ZL.
Materialy niebezpieczne po2arowo - brak.
ZagroZenie wybuchem - brak.
1 strefa pozarowa.



Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Aleja Swiqtej
Barbary 6

I Piqtro - ZL lll - okolo 20 os6b

Powiezchnia - 1115 m2; kubatura - 3383,5 m3.
WysokoSd - ponad 12 m. lloS6 kondygnacji -2 nadziemne i 1 podziemna.
Obciqlenie ogniowe - nie ustala siq dla obiekt6w ZL.
Materialy niebezpieczne po2arowo - brak.
Zagrozenie wybuchem - brak.
1 strefa pozarowa.
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Dojazd poiarowy z KM PSP
Rybnik
Czas dojazdu - do 20 min L
Dlugo6d dojazdu - 14,5 km 1i. 
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