
BURM!STRZ
GMI}." . {IASTA

Czenr, ri,irr:.- .,eSZCZYOY

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia aktualizacji lnslrukcji Bezpieczeristwa pozarowego dla
budynku biurowego Urzgdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny przy ul. paik"owej 9

Zarzqdzenie Nr 380/,lg
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zarzqdza sie, co nastqpuje:

s1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art.33 ust. 3 ustawy z dnia g marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t j. DI: U. z 2O1g r., poz. 944 z poln. zm.), w zwiqzku z g 6
rozporzqdzenia Ministra spraw wewnqtrznych i Administracji z dnia'7 czervvla 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, innych obiekt6w budowranych
i teren6w (Dz. U. Nr 109, poz. 7.19),

1. Wprowadzam aktualizacjq lnstrukcji
biurowego Urzqdu Gminy i Miasta
ul. Parkowej g.

Bezpieczeristwa Po2arowego dla budynku
Czerwionka-Leszczyny zlokalizow any ch przy

2. Zobowiqzuiq kierownik6w kom6rek. organizacyjnych do zaznajomienia sig oraz
zapoznania podlegtych pracownik6w, sta2yst6w oraz prakty-kant6w z iresciq
lnstrukcji, o kt6rej mowa w ust.1.

3. Zapoznanie siq z instrukciq nale2y potwierdzi6 na druku stanowiqcym zalqcznik nr 1
do lnstrukcji Bezpieczeistwa po2arowego.

4. Zobowiqzuiq wszystkich pracownikow Urzgdu do przestrzegania postanowieri
instrukcji.

s2

Nadz6r nad realizaciq postanowieri instrukcji powierza siq Gl6wnemu specjaliScie ds.
BHP

s3
wykonanie zarzqdzenia powierza siq sekretarzowi Gminy i Mrasta czerwionka-
Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

JU,
Gmi

Czenrvi

4wl

e;L)na



lnstrukcla Berpleczedstwa porarowego

BudFku Ur.edu Gmlny I Mlasta Czerwlonka-Lesrc:yny, tl4-230 Czerwlonka-Lesrqyny ul. parlowa 9

lnstrukcfa
Bezpieczefi stura Poia rowego

Budynku Unqdu Gmlny i Miasta
Qerlonka-Lesrcryny ul. Parkowa 9

Opracowal : Zatwlerdzam:
Bumistrz

6mir{v i Miasta
Czerwi gtrka-LeszczYnY

wS(fuaniszewski

I

,, r'. i'i -r I - Fd'"
44-207 Ryr,,i:rh, 176A

s48
, r {)o*a7=2O

Oprocowonie pierwotne

Czerwionko-Leszczyny, listopad 2076 r.
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lnstrukcia Bezpleczeistwa Poiarowego

Budynku Unedu Gmlny I Mla$a Cren rlonka-Lesreyny, 4+230 C&rwlonka-Lc$cryny ul. Parlowa 9

KARTA AKTUALIZACJI

DATA AKTUALIAZACJI

Listopad 2016

ZAKRES AKTUALIZACJI

Opracowanie pierwotne

Czerwiec 2018

-AtJ Tt -F L
,r.rr", il'il/{ifi

.tet.r|ax 32 tTi 6l
r,,l!1 l.{i!i;gp,

W zwiqzku ze zmianami wprowadzonymi w rozporzAdzeniach:

1. Ustawa z dnia 24.08. 1991r. o Padstwowej Straiy Poiarnei
(Dz. U. z 2017r. poz. L2O4 z p6i. zm.l.

2. Ustawa z dnia 24.08. 1991r. o ochronie przeciwpoiarowe,
(Dz. U. z 2018r. poz.620).

3. RozporzAdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12.O4.2@2r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. f422 z p6l. zm.l.

4. RozporzQdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

D-d ., iAdministracii z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochronyrEl przeciwpoiarowelbudynk6w,innychobiekt6w

176O budowlanych i teren6w (Dz. U. z 2010r. nr. 109 poz. 719).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U.z2olh.poz 1332 z p61. zm.).
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lnstrukcja Bezpiecze6stwa poiarowego

Budynku urzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyn y,44-23oczerwionka-Leszczyny ul. parkowa 9

Na podstawie S 6 rozporzQdzenia Ministra
iAdministracji z dnia I cierwca zOtO r.przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w
(Dz. U. z2[t}r. nr. 109 poz.7tgl.

Spraw Wewnqtrznych
w sprawie ochrony

budowlanych i teren6w

wprowadza siq w iycie

.' INSTRUI(C'E BEZPIECZCNSTWA POZAROWEGO "

budynku Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny przy ut. parkowej 9

Przedmiotowa instrukcja obowiqzuje wszystkich pracownik6w, firmyzewnqtrzne Swiadczece usrugi, wykonawc6w rob6t niebezpiecznych pod

;11?j;il. 
poiarowym oraz wszystkie osoby na state przebywajqce

czerwionka-Leszczyny, dnia ...*J..S.;.*Y /

Uwaga:

Z ustaleniami niniejszej
wszystkich pracownik6w
personelu remontowo _

terenie obiektu.

Naleiy przeprowadzid szkolenie pracownik6w wgprogramu okrejlonego w niniejszej instrukcji.

Stosowne o6wiadczenia wg. wzoru nateiy wlqczyd doakt osobowych pracownik6w.

zatwigffigp
dr{rinriMiasta

Czgfi^,bnka-LeszczynyLII.
"""Wiuskianissewski

q

instrukcji naleiy zapoznae,
(caty personel) oraz osoby
technicznego pracujqce na
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lnstrukcia Eezpleczeistwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Miasta cterwionka-Leszcryny, 44-230 czerwionka-lestcryny ul. Parkowa 9
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lnstrukcia Berpiecze6stwa poiarowego

Budynku Ur.edu Gmlny i Mlasta Czerwlonka-Ler.cayny, 4&230 Czerwionka-Lestcryny ul. parkowa 9

1. CEL I ZAKRES oPRAcowANtA

Uznaje sie, ie "lnstrukcja" jest ustaleniem sposobu postqpowania na wypadek poiaru, klqski
iywiolowej lub innego miejscowego za9roienia, czyli spelnieniem obowiqzku wynikajEcego
zatt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej
(Dz. U. z 2018r. poz. 620) oraz spelnia wymagania okre6lone w 5 5 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnqtrznych iAdministracji z dnia 7 czerwca 2OfO 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 przeciwpo2arowej, wynikajqce z przeznaczenia, sposobu
u2ytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(skladowania) iwarunki techniczne obiektu, w tym zagroienia wybuchem;

2. wyposa2enie w wymagane urzqdzenia przeciwpoiarowe i ga5nice oraz sposoby
poddawania ich przeglqdom technicznym i czynnoiciom konserwacyjnym;

3. sposoby postqpowania na wypadek poiaru iinnego zagroienia;

4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglqdem poiarowym;

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

6. sposoby zapoznania u2ytkownik6w i pracownik6w obiektu, z przepisami
przeciwpo2arowymi oraz treSciE przedmiotowej instrukcji;

7. zadania i obowiAzki w zakresie ochrony przeciwpoiarowej dla os6b bqdqcych ich
statymi uiytkownikami;

8. plany obiekt6w, obejmujEce ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego,
z uwzglqdnieniem graficznych danych dotyczqcych w szczeg6lnoSci :

. powierzchni, wysokoSci iliczby kondygnacji budynku,

. odlegto3ci od obiekt6w sasiaduiqcych,

. parametr6w poiarowych wystqpujacych substancji palnych,

. wystepuiqcei gqstosci obciaienia ogniowego w strefie poiarowej lub w strefach
poiarowych,

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

. lokalizacji pomieszczed i przestrzeni zewnqtrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagro2enia wybuchem,

. podziatu obiektu na strefo poiarowe,

. warunk6w ewakuacji, ze wskazaniem kierunk6w iwyjSd ewakuacyjnych,

. miejsc usytuowania urzqdzef przeciwpoiarowych i ga6nic, kurk6w gl6wnych
instalacji gazowej, material6w niebezpiecznych poiarowo oraz miejsc
usytuowania element6w sterujqcych urzqdzeniami przeciwpoiarowymi,

. wskazania dojSd 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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lnstrukcra Bezpieczeistwa Poiarowego

Budynku Ungdu Gmlny i Miasta czerwionka-Leszczyny, 44-230 Qerwionka-LeszczynY ul. Parkowa 9

2. PoDSTAWA oPRACoWANIA

2.1. PoDSTAWA FoRMALNo - PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Paistwowei Straiy Poiarnej
(Dz. U. z 2017r. poz. 1204 z p6i. zm.l.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoiarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620).

3. RozporzEdzenie Ministra lnfrastrulcury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. f422 2 p62. zm.l.

4. RozporzEdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w
(Dz. U. z 2010r. nr. 709 poz.779l.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (oz.u.22017t. po?.7332 zp6i. zm.l.

6. Rozpoaqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodq oraz dr6g poiarowych
(Dz. U. z 2009r. nr. 124 poz. 1030)

7. RozporzQdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie szkoleh
inspektor6w ochrony przeciwpoiarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 19 ).

8. PN-EN ISO 7010:2012 
"Symbole 

graficzne. Barwy bezpieczeistwa i znaki bezpieczefstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczef stwa."

9. PN-N-01256-5:1998 ,,Znaki bezpieczeistwa. Zasady umieszczania znak6w bezpieczefstwa na
drogach ewakuacyinych i drogach poiarowych."

10. PN-EN 571 - 1 Stale urzEdzenia galnicze. Hydranty wewnQtrzne z werem p6lsztywnym.
11. PN-EN 571-2 Stale urzqdzenia ga{nicze. Hydranty wewnetrzne z weiem plasko skladanym.
12. PN-EN 571 - 3 ,,Stale urzQdzenia gagnicze. Hydranty wewngtrzne. Konserwacia hydrant6w

wewnetrznych z wQiem p6lsztywnym i hydrant6w wewnetrznych z weiem plasko

skladanym."
13. PN-EN 1838,,Wyposaienie oiwietlenia. Oswietlenie awaryjne."
14. PN-EN 50172 ,,Systemy awaryineSo oswietlenia ewakuacyjnego."
15. PN-B-02877-4 ,,Ochrona przeciwpoiarowa budynk6w. lnstalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania."
16. PN-EN 12101-2 ,,Systemy kontroli rozpr2estrzeniania dymu i ciepla. Wymagania techniczne

dotyczqce klap dymowych."
17. PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpoiarowa budynk6w. Obliczanie gestoici obciEienia ogniowego

oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania poiaru."
18. PN-8-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoSci wzSlednej

mniejszej nii 1. Wymagania".
19. PN-EN 15650 

"Wentylacja 
budynk6w. Przeciwpoiarowe klapy odcinajQce montowane

w przewodach".

20. lnformacje uzyskane od uiytkownika - wlasciciela obiektu

2.2. Poosrnwv MERYToRYCZNE

Do zapoznania siq z,,lnstrukcjq" i przestrzegania jej ustalef zobowiazani sa wszyscy pracownicy
obiektu jak r6wniei osoby i instytucje korzystajEce z terenu i obiektu Urzqdu Gminy i Miasta
zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Parkowej 9, bez wzglqdu na rodzaj
wykonywanej pracy izajmowane stanowisko. Przyjqcie do wiadomoSci postanowiefi

,,lnstrukcji" naleiy potwierdzid w oSwiadczeniu wlasnorecznym podpisem, kt6re powinno byi
wlEczone do akt osobowych pracownika.
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lnstrukcia Berpieczeistwa Poiarowego

Budynku Unedq Gmlny I Mlasta Czerwlonka-Leszczyny, 44-230 Czerwlonka-Leszczyny ul. parkowa 9

3.1. Zfinrs osowrAzywANtA tNsrRUKcJt BEzptEczE(srwn poZnnowrco

Zarzqdca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiqzek kontrolowad
podleglych pracownik6w, jak r6wniei ewentualnych wykonawc6w (najemc6w) w zakresie
realizacji ustalefi zawartych w przytoczonej ,,lnstrukcji". Z ustaleniami niniejszej instrukcji
naleiy zapoznad wszystkich pracownik6w (caly personel) oraz osoby personelu remontowo -

technicznego pracujQce na terenie obiektu jak r6wniei ewentualnych najemc6w.

3.2. AKTUALIZACJA INSTRUKoI BEZPIEczE(STWA Po2ARowEGo

Zgodnie z wymaganiami 5 6 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
iAdministrac.ji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 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 wp,lynq na zmianq warunk6w ochrony przeciwpoiarowej.
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4.L. Nazwe ogrEKTU tADRES

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

4.2. WtAScrclEL oBTEKTU TADRES

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

4.3. Zanz1oct oBTEKTU r ADRES

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

4.4. UZYTKoWNTK oBTEKTU

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

4.5. FAKryczNtE wLADAJAcy oBTEKTEM TADRES

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

4.6. Oprs oc6lruY oBTEKTU

Ustalenia zawarte w rozdziale 5 niniejszej lnstrukcji.

4.7. Funron r pRzEzNAczENlE oBtEKTU

Rozpatrywany obiekt jest to budynek uiytecznoici publicznej mieszczqcy funkcjq
administracyjno - biurowA.

4.8. INSTALAcJE r URzADzENtA TEcHNTczNE w oBrEKcrE (arz unzAozr{
PRZECIWPOZ?ROWYCH)

lnstalacja elektryczna.

lnstalacja odgromowa.

lnstalacja wodociagowa i kanalizacyjna.

lnstalacja teletechniczna i komputerowa.

lnstalacja centralnego ogrzewania.

lnstalacja kominowa i wentylacyjna.

lnstalacja oswietlenia.
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Budynek Urzqdu Gminy iMiasta w Czerwionce-Leszczynach, o kt6rym mowa w niniejszej
lnstrukcji, poloiony jest przy ulicy Parkowej 9. Jest to obiekt trrykondygnacyjny,
podpiwniczony. stropy nad piwnicami ielbetowe pozostale konstrukcji drewnianej
ibetonowej, dach konstrukcji drewnianej przekryty papa, sufity podwieszane
w pomieszczeniach administracyjno - biurowych, schody ielbetowe.
Klatka schodowa p6lnocna w gdrnej czq3ci przebudowana jest na pomieszczenia uiytkowe.

5,1. BuovruEr - DANE KoNsTRUKcyJNE

Element konstrukcyjny Materlal / technologia
Klasa odpornogci

ocniowei
gl6wna konstrukcia
nolna 6ciany zewnetrzne.

Sciany murowane z cegiel na zaprawie cementowo -sctana zewnetrzna' wapiennei.

Sciana wewnetrzna
Sciany wewnqtnne murowane z cegiel na zaprawie
cementowo - wapiennei.
stropy nad piwnicami ielbetowe, pozostale konstrukcji

konstrukcia dachu dach konstrukcii drewnianej.

przekrycie dachu Dach pokryty papE termozgrzewalnE.

5.2. Buovrsex - pRzEzNAczENtE KoNDyGNAcJt (eourrszczefi)

Liczba kondygnacii nadziemnych 3 ; podziemnych 1 ;
I kondygnacja - piwnica wymiennikownia zasilajqca centralne ogrzewanie urzedu oraz

pomieszczenia gospodarcze.

ll kondygnacja - parter pomieszczenia administracyjno
urzqdu.

biurowe dla obslugi petent6w

lll kondygnacia -l piqtro pomieszczenia administracyjno - biurowe.
lV kondy$acja - ll pietro pomieszczenia administracyjno - biurowe.

5.3. Buoyruex - zESTAWtENtE powtERzcHNt wEwNETRzNycH.

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uiytkowa budynku
Piwnica
Parter
I PiQtro

ll Pietro
WysokoSd budynku
Kubatura

346,1 m,
700,3 m2

239,0 m2

264,1m2
264,L m2

267,3 m1

Powyiej 12 m - Budynek Sredniowysoki
4257,0 m3
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Budynku Unqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcrynv,4+230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

5.4. BuoYIIIEK - MATERIAT.Y NIEBEZPIECZNE PO2AROWO.

Miejsce i spos6b Skr6-conY oris

Rodzai nazwa ilo56 przechowyurania / ^^-.ll:-t"t'_' ._,;_' technologicznego
magazynowanra

1. gazy palne, brak

2. ciecze palne o temperaturze brak
zaplonu poni2ej 328,15 K

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

zetknieciu z wodq gazy palne,

4. materiaty zapalajqce siq brak
samorzutnie na powietrzu,

5. materialy wybuchowe i brak
wyroby pirotechniczne,

6. materialy ulegajqce brak
samorzutnemu rozkladowi
lub polimeryzacji,

7. materiaty majqce sklonno6ci brak
do samozapalenia,

8. materialy inne nii brak
wymienione w lit. a-g, je6li

spos6b ich skladowania,
przetwarzania lub innego
wykorzystania moie
spowodowai powstanie
po2aru;

Zbiorniki na paliwa plynne :

Rodzaj tt^rz Miejsce i spos6b Odleglo5d od
tt9)L przechowywania innych obiekt6w

1. brak
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Budynku UnQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny, 44230 C4rwionka-L$tczyny ul. parkowa 9

5.5. Buoyrex - GEsroSC oBCIAZENtA oGNtowEco

Gesto$d obclerenia oSniowego - jest to energia cieplna wyraiona w megadiulach[MJl, kt6ra moie
powstad przy spaleniu material6w palnych znaiduiQcych sig w pomieszczeniu, strefie poiarowej lub
skladowisku material6w stalych przypadajQca na jednostke powienchni tego obiektu, wyraiona
w metrach kwadratowych.

Przy obliczaniu gQstosci obciqienia ogniowego naleiy uwzglqdnid materialy palne skladowane,
wytwarzane, przerabiane lub transportowane w spos6b ciqgty, znajdujqce sie w danym pomieszczeniu,
strefie poiarowej lub skladowisku. Gestogi obciQienia ogniowego powinna byd obliczana przy zaloieniu,
ie wszystkie materialy znajdujEce siq w danym pomieszczeniu, strefie poiarowej lub sktadowisku sE

r6wnomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszczenia, strei, poiarowei lub skladowiska.

Gestogd obciqienia ogniowego oblicza sie z poniiszego wzoru:

Z(Q",'c,'t
/'1 * i=lur--- F - [MJ/mz]

gdzie:

n - liczba rodzaj6w material6w palnych znaidujqcych sie w pomieszczeniu, strefie poiarowej lub
skladowisku,
Gj - masa poszczeg6lnych material6w Ikgl,
F - powierzchnia nutu poziomego pomieszczenia, strefy poiarowej lub skladowiska [m,],
Q,i - cieplo spalania poszczeg6lnych material6w IMJ/kgl.

W przypadku, gdy strefa poiarowa sklada siq z wielu pomieszczed gestoft obciqienia ogniowego strefy
poiarowej oblicza sie z poniiszego wzoru:

IMJlm':j

gdzie:

Qdi - Bqstoid obciQrenia ogniowego poszczeg6lnych pomieszczed IMJ/m,],
Fj- powierzchnia poszczeg6lnych pomieszczei strefy poiarowej Im,],

Ggsto6i obciQienia ogniowego ustalona na podstawie Polska Norma PN - B - 02852; kwiecied 2OO1

Ochrona przeciwpoiarowa budynk6w. "Obliczanie gesto6ci obciE2enia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania poiaru", NIE USTALA 5lq DLA OBlEffi6w "Zt'.

Z(Qo,'F,)

Ir,
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Budynku Urredu Gmlny I Mlasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 crerwionka-Leszczyny ul, Parkowa 9

5.6, ZAGRoZENTE wyBUcHEM w poMrEszczENrAcH r pRzEsrRzENrAcH zEWNfrRzNYcH.

strefa zatroienla wybuchem - rozumie siQ pnez to przestrze6, w kt6rej moie wystepowad mieszanina

wybuchowa substancii palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajqcymi, o steieniu zawartym
miqdzy dolnq i g6rnq granice wybuchowoSci;

podzial stref zagoienia wybuchem:
. strefa 0 - przestr2e6, w k6rei 8azowa atmosfera wybuchowa wystepuje ciqgle lub w dlugich

okresach,

. strefa 1- przestrzed, w kt6rej pojawienie sie gazowei atmosfery wybuchowei iest prawdopodobne

w warunkach normalnel pracy,

. strefa 2 - przestrzei, w kt6re.i w warunkach normalnej praq/ nie jest prawdopodobne pojawienie

sie gazowej atmosfery wybuchowei. a jeieli sie ona poiawia to tylko rzadko i na kr6tki czas,

. strefa 20 - przestrzei, w kt6rei atmosfera wybuchowa w postaci obloku pylu palnego w powietrzu
wystepuje stale w dluiszych okresach lub czesto,

. strefa 2l - przestrze6, w kt6rej atmosfera wybuchowa w postaci obloku pylu palnego w powietnu
moie czasem wystepie w trakcie normalnych operacii,

o strefa 22 - przestrzef, w kt6rej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego w powietnu
nie wystepuje w trakcie normalnych operacji, a w prrypadku wystQpienia trwa tylko prrez kr6tki czas.

5, 7. POMIESzczENIA zAGRozoNE WYBUcHEM :

Materlaty mogece Skr6cony opis
wytworzyc mles2anrny ilo66 Strefa i1"]::: :tllli 

- 
;;'-

wybucho*e Ft'echowanla technologic.nego
1. BRAK

Ocena zagroienia wybuchem - Data opracowania :

5.8. KATEGoRTA zAGRozENTA LUDa (ZL)

Ustala sie nastQpujace kategorie zagroienia ludzi

ZL I - zawierajQce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b
niebqdqcych ich stalymi uiytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uiytku ludzi
o ograniczonej zdolnoici poruszania sie,

ZL ll - przeznaczone przede wszystkim do uiytku ludzi o ograniczonej zdolno6ci poruszania siq,

takie jak szpitale, iiobki, przedszkola, domy dla os6b starszych,

ZL lll - uiytecznoici 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 zagro2enia ludzi
1. ZL lll kt6re zawierajE pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania

do 50 os6b bqdqcych ich stalymi uiytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim
do uiytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci poruszania siq.
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5.9. LtczBA osdB w oBtEKctE

w budynku urz*du Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny przewiduje siq iednoczesneprzebywanie do 50 os6b bqdqcych jego starymi uiytkownikami, Io6i os6b iostari okre6rona napodstawie projektu.
lloSd os6b na poszczeg6lnych kondygnacjach :o Piwnica: brak

. Parter:

. I Piqtro:
okoto 15 os6b
okolo 15 os6b

Klasa odpornoici ogniowej element6w budynku

. ll Piqtro : okolo 20 os6b

5.10. STREFY PoZhRoWE

strefa poiarowa - strefq po2arowE stanowi budynek arbo jego czq66 oddzierona od innych
budynk6w lub innych czq$ci budynku erementami oudzietenia przeciwpo2arowego bqdi ie2pasami wornego terenu o okre5ronej przepisami szerokoici bqdi czqSd uudyntu - t-onavgnaciEje2eli klatki schodowe i szyby diwigowe w tym budynku spelniaja co nijmniel *yr-rg.niu
obudowanej klatki schodowei, zamykanej drzwiami o krasie odpornosci ogniowej co najirniej
El 30, wyposa2onej w urzqdzenia zapobiegaiqce zadymieniu lub slu2qce do usuwani. ayru trUw szczeg6lnych wypadkach dotyczqcych budynk6w wysokich i wysokosciowych zL lv _
zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Budynek podzielony zostal na 2 strefy poiarowe.
zasadniczy podziat budynku na strefy poiarowe wynika z podzierenia budynku na czqii
nadziemna i podziemnq.

w zwiazku z tymi przegrodami o krasie REr 60 wydzierone zostary kondygnacie nadziemne odpodziemnej. Zamkniqcia otwor6w w scianach oddzierenia wykonano w krasie Er 30 odpornoici
ogniowej, z samozamykaczem.

5.11. Kusn oopoRNosct poZARowEJ oBtEKru

Budynek zaprojektowano i wykonano w klasie c odpornoici po2arowej, z element6w
nierozprzestrzeniajqcych ognia.

wykonanie budynku w krasie c odpornosci poiarowej oznacza, 2e poszczeg6rne erementy
budowlane charakteryzujq siq nastqpujEcymi cechami:

Klasaodpornojci El6wna
poiaroweibudynku 

*l:y,"" :::;X,"o strop iciana zewnetrzna Sciana pnekrycie
' wewnetrzna dachu

,trro) RE15
W zakresie wystroju wnqtrz uZyto wylQcznie:

' material6w, kt6rych produkty rozkradu termicznego nie sa bardzo toksyczne i sirnie
dymiQce,

wykladzin podlogowych i okladzin iciennych oraz stalych element6w wystroju
iwyposa2enia wnqtrz, co najmniej ',trudno zapalnych,,,
sufit6w podwieszonych i okladzin sufitowych, co najmniej ,,niezapalnych,,,
nie kapiEcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.
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Przejicia instalacyjne (kabli, kanal6w, rurl przez Sciany istropy oddzielef przeciwpoiarowych
uszczelnione zostaly certyfikowanymi Srodkami. Pnejicia te posiadajq odporno(i ogniowA jak
pnegrody, w h6rych sq wykonywane.

Pnewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez 3ciany istropy
oddzieleri przeciwpoiarowych wyposaiono w certyfikowane klapy odcinajqce
(o klasie odporno{ci ogniowej r6wnej, co najmniej odpornoSci tych oddzielef).

5. 12. Wnnur'rxr EWAKUAcJT

Warunki ewakuacji - zesp6l przedsiqwziqd oraz Srodk6w techniczno organizacyjnych

zapewniajqce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy ragroionej lub objetej poiarem.

Z pomieszczen, w kt6rych mogq przebywat ludzie, naleiy zapewnii bezpieczne wyjicie
prowadzqce bezpo6rednio na otwarta pnestrzef albo bezpoSrednio Iub poJrednio na poziome

(korytarze) lub pionowe (klatki schodowe) drogi komunlkacji og6lnej, zwane dalej

"drogami ewakuaqjnymi".

$ 237. IPnej{cie ewakuaryjnel

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w kt6rym moie pnebwad czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na drogq ewakuacyjnq lub do innej stre! poiarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno byC zapewnione pnejJcie, zwane dalej ,,przej(ciem ewakuacyjnym",
o dlugojci niepnekraczajecej:

1) w strefach poiarowych ZL - 40 m;
2) w strefach poiarowych PM o gestoici obciarenia ogniowego przekraczajqcej 500 MJlm2

w budynku o wiqcej nii jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m;
3) w strefach poiarowych PM, o obciaieniu ogniowym nieprzekraczajQcym 500 MJ/m'z,

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

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

2. W pomieszczeniu zagro2onym wybuchem dlugoSd przejicia ewakuacyjnego, o kt6rym mowa

w ust. 1 pkt 2 i3, nie powinna pnekraczaa 40 m.

3. Dopuszcza siq prowadzenie pzez pomieszczenie zagroione wybuchem pnejScia

ewakuacyjnego z innego pomieszczenia, jeieli pomieszczenia te sQ powiQzane funkcjonalnie.

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

zagospodarowania, projektowa dlugoSd pnej5cia ewakuacyjnego nie mo2e byd wieksza ni2 80%

dlugosci okreslonej w ust. 1i2.

5. W pomieszczeniach o wysokoSci paekraczajQcej 5 m dlugo5d pzej5d, o kt6rych mowa w ust.

1 i 2, moie byd powiqkszona o 25%.

6. Dlugoici pnejlt, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, mogQ byd powiekszone.pod warunkiem
zastosowania:

1) statych samoczynnych urzqdzef gaSniczych wodnych - o 5O%;

2) samoczynnych unqdzed oddymiajqcych uruchamianych za pomoca systemu
wykrywaniadymu-o50%.

7. Powiqkszenia, o kt6rych mowa w ust.5 i6 pkt 1i 2, podlegajq sumowaniu.
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8' Przejscie' o kt6rym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzii lqcznie przez wiqcej ni2 trzypomieszczenia.

9' Scianek dzialowych oddzielajqcych od siebie pomieszczenia, dla kt6rych okreSla siq lqczniedlugoSi przej6cia ewakuacyjnego, nie dotyczq wymagania okre6lone w S 216 ust. 1..

10' Szerokosi przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,z zastrze2eniem 5 261, nale2y obliczad proporcjonalnie do liczby os6b, do kt6rych ewakuacjiono slu2y, przyjmujqc co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej ni2 0,g m, a w przypadkuprzejscia sluiqcego do ewakuacji do 3 os6b - nie mniej ni2 0,g m.

w zwiqzku z zakladanq moiliwoSciq przebywania w obiekcie do 50 os6b wystqpuje koniecznoSizapewnienia min. 0,9 m rqcznej szerokosci wyjSi ewakuacyjnych (przyjmuje iiq'o,o m na 100os6b, lecz nie mniej ni2 0,9 m).

w praktyce zapewniono 4 wyj6cia z obiektu, drzwiami o lqcznej szerokodci czynnej 4,7 m,otwieranymi na zewnqtrz.

DlugoSi przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczarnej wynoszqcej 40 m.
Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajqcewymaganiom normowym (PN-EN lso ToLo/201,2') w zakresie szczeg6lowych rodzaj6wiwymiar6w.

W obiekcie wystqpujq miedzy innymi :

Dlugoii przejicio

1' dtugoSi przejScia - odleglo$ci mierzone od najdalszego miejsca w pomieszczeniu,
w kt6rym mo2e przebywai czlowiek do wyjScia ewa[uacyln"go n. drogq ewakuacyjnq lubdo innej strefy po2arowej albo na zewnqtrz budynku, w strefach po2arowych zL - 40 m.2' w strefach po2arowych PM o gqstoSci obciq2enia ogniowego przekraczajqcej 500 MJ/mzw budynku o wiqcej ni2 jednej kondygnacji nadziemnej _ Zi m.

3' w strefach po2arowych pM, o obciq2eniu ogniowym nieprzekraczaiqcym 500 MJ/m2,w budynku o wiqcej ni2 jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach po2arowych pM
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzglqdu na wielko6i obciq2enia
ogniowego - 100 m.

4' w pomieszczeniu zagro2onym wybuchem drugosi przejscia ewakuacyjnego, o kt6rymmowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekraczai 40 m.5' w budynku Urzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny dlugosi ta nie zostala
przekroczona.
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Dlugold doiicia

dopuszczalne dlugoSci dojdi ewakuacyjnych / odleglo66 od wyj6cia z pomieszczenia na tq drogq

do wyjScia do innej strefy poiarowej lub na zewnqtrz budynku.

Dopuszczalne dlugoSci dojSd ewakuacyjnych w strefie poiarowej ZL lll przy co najmniej

2 doj$ciach wynosi 60 m. W budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dlugoSd ta

nie zostala przekroczona.

Rodzaj strefy po2a rowej
Dlugofi dojScia w m

przy jednym Przy co najmniej
dojdciu 2 dojSciach 1)

zL ilt 302) 60

Drogi ewokuacyjne

Do cel6w ewakuacyjnych sluiq drogi komunikacji og6lnej odpowiednio oznakowane zgodnie

z PN znaki bezpieczefistwa - Ewakuacja. WyjScia ewakuacyjne, prowadzqce bezpo6rednio na

otwartq przestrzei albo bezpoSrednio lub po(rednio na poziome (korytarze)drogi komunikacji

og6lnej, zwane dalej " drogami ewakuacji" . SzerokoSi poziomych d169 ewakuacyjnych oblicza

siq przyjmujqc 0,6 m na kaide 100 os6b, lecz nie mniej nii L,4 m lub 1,2 m, gdy droga ta

przeznaczona jest do ewakuacji nie wiqcej ni2 20 os6b.

W celu umoiliwienia przeprowadzenia sprawnej ewakuacji zabrania siq:

1) skiadowania material6w palnych na drogach komunikacji o96lnej stu2qcych ewakuacji,

2) zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemoiliwiajqcych ich natychmiastowe

uiycie,

3) uniemoiliwiania lub ograniczania dostqpu do wyjSi ewakuacyjnych.

Powziqcie decyzji o ewakuacji nale2y do obowiqzku osoby sprawujqcej w obiekcie funkcjq

kierowniczq lub dyiurnq. Decyzja o ewakuacji nie moie byi podejmowana pochopnie

powodujqc nastroje paniczne i mogqc spowodowad chaos. Nie moina r6wniei op6iniai
podjqcia tej decyzji gdyi takie dzialanie mogtoby spowodowad odciqcie os6b od wyjSd

ewakuacyjnych.

Sytuacje wymagajqce podjqci a natyc h m iastowej ewa kuacj i :

" z pomieszczefi w kt6rych powstal poiar,
. z pomieszczed o jednym wyjiciu ewakuacyjnym,
. z pomieszczef najbardziej nara2onych na rozszeruaiqcy siq poiar,
. z pomieszczef z bezpoSredniej kondygnacji nad miejscem po2aru,

. z innych powainie zagroionych.

W razie stwierdzenia lub powziqcia informacjio tym, ie:

. w pomieszczeniach w budynku powstal po2ar, wybuch lub wystqpuje zadymianie,

. zgtoszono informaciq o mo2liwo5ciwybuchu bomby (lub innego Srodka),

o nastqpilo inne miejscowe zagroienie, groine dla 2ycia i zdrowia os6b przebywajqcych

w budynku,

" podejmuje siq decyzjq o natychmiastowej ewakuacji wszystkich os6b z bezpoSrednio

zagro2onego rejonu,
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. Ewakuacja mienia nie moie odbywai kosztem sit iSrodk6w niezbqdnych do ewakuacji
i ratowania ludzi,

. Podjqcie decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji powinno byd poprzedzone ocenq
sytuacji, gdy2 nie zawsze ewakuacja os6b z budynku jest konieczno5ciq,

. W razie stwierdzenia zagroienia o malych rozmiarach, obe.,mujqcego tylko czqsi
budynku (nie zagraiajqcego pozostalej czeici terenu lub obiektu, np.: awarii wodnej,
sieci centralnego ogrzewania, zapalenia lub zapionu o okre5lonej iznanej wielko6ci,
bez du2ej ilo5ci dymu, itp.).

PODEJMUJE SIE DECYZE O CZqSCIOWEJ EWAKUACJI 0568, PRZYJMUJAC W TEN SPOSoB
EWAKUACJE INDYWIDUALNA

Z uwagi na uplywajqcy czas, decyzjq o konieczno6ci ewakuacji moie podjqi kaidy uiytkownik
obiektu, kt6ry zauwaiyi zagroienie.

W zwiozku z powyi:szvm ustala sie co ndsteouie:

1. Osoba, kt6ra zauwaiyla zagroienie powinna niezwiocznie powiadomii wszystkich
uiytkownik6w przebywajqcych na terenie zagro2onego odcinka. Do wiadomojci
wykorzystujemy istniejace w obiekcie Srodki lqcznosci wewnqtrznej.

2. Osoby po ogloszeniu alarmu :

. przerywajq swoje zajqcia, wylqczajEc obslugiwane maszyny i urzqdzenia elektryczne,

. zamykaja okna w pomieszczeniach, wylqczajq (wiatlo,

. opuszczajA pomieszczenie udajEc siQ zgodnie z kierunkiem ewakuacji, zamykajqc
drzwi, przy czym klucz pozostawiajq w zamku,

. sprawdzajq czy w pomieszczeniach obok nie znajdujq siq inni uiytkownicy.

W przypadku poiaru sprawne fizycznie ienergiczne osoby podejmuja pr6bq ugaszenia poiaru
w zarodku z wykorzystaniem dostqpnego podrqcznego sprzetu ga6niczego (ga6nica).
W miqdzyczasie jedna osoba informuje dyrektora lub jednq z os6b funkcyjnych o zaistniaiym
zdarzeniu oraz zbiera informacje czy z zagroionego rejonu :

. wszyscy zostali ewakuowani ?

. nie ma os6b poszkodowanych ?

Podczas ewakuacji ludzie kierujq siq na drogi ewakuacyjne, a nastqpnie zgodnie z kierunkiem
okre6lonym przez znaki ewakuacyjne na zewnatrz obiektu.

Ludzi odciqtych od wyjscia, a znajdujqcych sie w strefie zagroienia, naleiy zebrai
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od ir6dta poiaru i w miare posiadanych Srodk6w
ewakuowai na zewnatrz.

Deorzie o ewokuocii wszvstkich osdb z obieku oodeimuie Dvrekor lub osoba onez nieoo
upowdiniono po stwierdzeniu tokiei koniecznogci.

Decvzie o koniecznoki ewakuocii moie podiot w koidei chwili dow6dco orzvbvlei iednostki
Paistwowei Straiv Poiarnei lub Policii
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5.13. PmeurrRy pozARowE wysrEpujAcycH suBsrANcjr pALNycH.

W rozpatrywanym budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi, materialami najczesciej wystepujEcymi oraz niebezpiecznymi
poiarowo sq :

a) tkaniny
u2ywane w tekstyliach, ubraniach, zaslonach, firanach, wykladzinach dywanowych.
Temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi ok. 220 oC, a tkanin lnianych ijedwabnych
ok. 300 oC. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalajq siq powyiej 220 oC.

Na korytarzach stanowiqcych ciEg komunikacj! o96lnej sluiqry ewakuacji nie wystepujE

materiaty latwopalne.

b) tworrywa sztuczn€
uiywane w pojemnikach do opakowafi, obudowach urzEdzei, 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 wiqkszofd z nich topi sie, tworzac krople. Dymy igazy poiarowe powstale

w wyniku pirolizy i spalania sq z reguty trujqce, bqdi drainiqce. Czg3d z nich jest bezbarwna.

Szybkosi palenia sie tworzyw jest stosunkowo duia, poniewai w warunkach poiaru zachowu.iq

siq jak ciecze palne, tzn. palq siq r6wniei ich palne pary, Spadajace lub plynqce krople
przyczyniajq siq do szybkiego rozwoju poiaru.

c) drewno i plyty drewnopochodne
uiywane w meblach istolarce budowlanej. Temperatura zapalen!a tych material6w wynosi od
250 do 400 oC, w zaleino6ci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnoici.
Drewno pochodzenia iglaste8o ma niisze temperatury zapalania nii pochodzenia liSciastego,

a piyty drewnopochodne wyisze. Szybkosd rozwoju plomienia zaleiy od grubosci danych

element6w (im mniejszy przekr6j, tym wieksza szybkosd) oraz od dostqpu do nich powietrza.

d) papier
uiwany w, ksiE2kach i dokumentacji. Temperatura zapalenia waha siq od 230 oC

(papier gazetowy), do 300 "C (kalki techniczne, teldura). Rozw6j ognia jest ulatwiony 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 iloici gaz6w toksycznych (takich jak cyjanowod6r, tlenek wqgla,

chlorowod6r), powodujqce w kr6tkim czasie zatrucie organizmu i6mierd, a wydzielajEce sie

duie ilo6ci ciemnego dymu, wypelniajq szybko wnetrze obiektu.

f) sk6ra i guma
wystQpuje miedzy innymi w wyrobach galanteryjnych, biurowych ok. Temperatura zapalenia

wyrob6w gumowych wynosi ok. 340 oC, a sk6ry wynosi ok. 400 "C . Podczas spalania tych
materiai6w wystepujq duie ilo$ci dymu.
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5.14. Pnocrs rrcHNoloctczNy, zAGRo2ENtA wyNtKAJAcE z pRowADzoNEGo pRocEsu

TEcHNoLoGrczNEGo oRAz wsKAZANtA w zAKRES|E zABEzptEczE( ppoz. BUDyNKU.

W obiekcie nie prowadzi sie procesu technologicznego / magazynowego.

5.15, WsrazeuA w ZAKREStE zABEzptEczENtA pRzEctwpo2rqRowEco pRocESU

TECHNOLOGICZNEGO.

W obiekcie nie wystepuje zagroienie zwiazane z procesem technologicznym.

5.15. ZaeezptrczENtE pRzEctwpoinRowE tNsrALAcJt rEcHNtczNycH.

Zgodnie z wymaganiami art. 62 instalacje techniczne bqd4 poddawane badaniom, przeglqdom
ikonserwacji, a wszystkie usterki na bieiaco usuwane. Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
T lipca 7994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. \332 z p6i. zm.), obiekt w czasie ich
uiytkowania bqdzie poddawany przez wlaiciciela lub zarzqdcq okresowej kontroli polegajacej
na sprawdzaniu miedzy innymi:

1. lnstalacji elektrycznej, kt6ra powinna byd poddawana badaniom, co najmniej raz na 5lat.
2. Instalacja odgromowa powinna byd poddawana badaniom technicznym, co najmniej raz na
5 lat.

Kontrole stanu technicznego ww. instalacji. wedlug ustalonego czasookresu bqdzie
przeprowadzad osoba posiadajqca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacja tych urzqdzefi, instalacji oraz sieci energetycznych.

3. Przewod6w kominowych i wentylacyjnych, kt6re bqdq poddawane przeglqdom, raz w roku,
Kontrole stanu technicznego przewod6w kominowych, bqdl przeprowadzad osoby
posiadajace kwalifikacje mistrza w rzemioile kominiarskim - w odniesieniu do dymowych
oraz grawitacyjnych przewod6w spalinowych iwentylacyjnych , a takie, w kt6rych ciqg
kominowy jest wymuszony praca urzqdze6 mechanicznych.

Przeglqdy, konserwacje inaprawy instalacji uiytkowych obiektu bede wpisywane w ksiqikq
obiektu budowlanego.

Uiytkowanie instalacji, urzqdzed i narzqdzi niesprawnych technicznie lub w spos6b niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okrejlonymi przez producenta, jeieli moie siq to przyczynid
do powstania poiaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania siq ognia jest zabronione.

5.17, WYPoSA2ENIE W GASNICE

Gaszenie zarzewi ognia, czyli poiar6w w zarodku, wymaga szybkiej reakcji na pierwsze oznaki
poiaru, kt6rymi najczegciej sq: ptomieri, dym, swad, podwyiszona temperatura, trzask
plonqcego lub zwqglajqcego sie materialu. Nietrudno je stwierdzii, poniewai oddzialujq na
wzrok, wqch, siuch i dotyk.
Poiar w zarodku to poiar, kt6ry nie rozprzestrzenit sie poza miejsce powstawania, nie przybrat
rozmiar6w poiaru malego i moie byi ugaszony przy uiyciu prostych Srodk6w gaSniczych lub
gaSnic.

Poiary w zarodku nie powodujq wiqkszych strat materialnych. Jeieli jednak w tej pierwszej
fazie rozwoju poiaru zabraknie osoby, kt6ra potrafi szybko zareagowai na zaistnialq sytuacjq,
np. wytqczyi bezpieczniki, zamknqi kurek maszynki gazowej, stlumii lub zalad wodq iarzqcy siq
material albo te2 posluiyC siq, jeili sq dostqpne, podrqcznym sprzetem przeciwpoiarowym,
innym nii woda Srodkiem gasniczym, to w kr6tkim czasie zarzewie ognia przejdzie w fazq
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malego, a nastepnie Sredniego, duiego lub bardzo duiego poiaru. Ga5nice przeznaczone sq do
gaszenia poiar6w w poczetkowej fazie ich rozwoju.
Zakres stosowania ga3nic jest r6iny. WiQie sie to z ilo5ciA Srodka ga6niczego. Ga5nice

charakteryzujQce siq niewielka jego ilo6cia, znajduja powszechne zastosowanie w gaszeniu

malych ognisk po2aru. Stqd wykorzystuje sie je prakycznie wszqdzie w 3rodkach transportu,
w budynkach, budowlach itp.
Rozpatrywany budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powinien byi
wyposaiony w ga6nice przenoine.

Rodzaj Srodka gasnigzego zastosowany w gasnicy jest dostosowany do gaszenia tych grup
poiaru, kt6re mogq'wystqpid w obiekcie. Jedna jednostka masy Srodka ga6niczego 2 kB

(lub 3 dm3) zawartego w ga5nicach powinna przypadad, na kaide 100 m2 powierzchni strefy
poiarowej budynku.
CaloSd zagadnierl zwiqzanych z gaSnicami zostala opisana w rozdziale 8 niniejszej instrukcji.

5.18. Dnoeapo2ARowA

Do obiektu zapewniono drogi speiniajace wymagania drogi poiarowe.i w rozumieniu przepis6w

rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych iAdministracji z dnia 24lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodq
(Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

oraz dr6g poiarowych

Do budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie jest wymagane doprowadzenie
drogi poiarowej.

Droga poiarowa powinna mied utwardzonE nawierzchniq umoiliwiajqcq dojazd pojazdom
jednostek ochrony przeciwpoiarowej o kaidej porze roku ipowinna byi zakofczona placem

manewrowym o wymiarach, co najmniej 20 x 20 m lub w inny spos6b umoiliwiajacy dojazd do
obiektu ipowr6t pojazdu poiarniczego bez koniecznoici cofania. Droga poiarowa powinna
przebiegad wzdlu2 diu2szego boku budynku, na calej jego dtugoSci, 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 pozostatych obiekt6w. PomiQdzy tq drogA iScianq budynku
nie mogA wystqpowai state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokoici przekraczajqcej 3 m, uniemoiliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocq

podnoSnik6w i drabin mechanicznych. Powyiszy warunek nie dotyczy budynk6w niskich

o wysoko5ci do 12 m i o nie wiecej ni2 trzech kondygnacjach nadziemnych jeieli wykonano
polqczenie z drogq poiarowq wyj5i z tego budynku utwardzonym doj3ciem o szeroko6ci nie
mniejszej nii m idtugoSci nie wiqkszej nii 30 m w spos6b zapewniajQcy dotarcie bezpoSrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kaidej strefy poiarowej. Szerokosi drogi nie powinna byd

mniejsza nii 4 m i powinna umoiliwid przejazd pojazd6w o nacisku osi na powierzchniq jezdni

co najmniej 100 kN, natomiast szerokoid drogi (dojazdu poiarowego) powinna byd nie

mniejsza ni2 m. Najmniejszy promied zewnetrznego luku drogi poiarowej nie moie wynosii
mniej ni2 11 m.

Dojazd poiarowy do opisywanego budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zapewniono w postaci drogi dojazdowej ulicq Parkowq.
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5.19. ZaopernzENtE woDNE

Zapewnienie wtaSciwego przeciwpoiarowego zaopatrzenia wodnego jest jednym z element6w
warunkujqcych stan bezpieczefstwa poiarowego obiektu. Okre5lenie woda do zewnetrznego
gaszenia poiaru, oznacza wodq przeznaczonA do gaszenia poiar6w oraz oslony obiekt6w lub
stref poiarowych zagroionych przerzutem ognia. Woda ta moie byd czerpana sprzetem straiy
poiarnej z wodociqg6w lub zbiornik6w przeciwpo2arowych wody. poprzez sied wodociqgowq
zewnetrzna przeciwpoiarowq rozumie siq siei, z kt6rej pobiera sie wodq do zasilania urzEdzef
gadniczych oraz do zewnqtrznego gaszenia poiaru. llo56 potrzebnej wody ustala sie zaleinie od
wystepujQcego obciaienia ogniowego strefy poiarowej oraz .iej powierzchni.
Zapotrzebowanie wody do zewnqtrznego gaszenia poiaru zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Spraw WewnQtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoiarowego
zaopatrzenia w wode oraz dr6g poiarowych (Dz.U. z 2009 r., Nr. 124 poz. 1030), wynosi 20 l/s.
Do zewnetrznego gaszenla poiaru wykonano hydrant zewnqtrzny naziemny Dn=80 mm
znajdujqcy siQ przy ulicy Kolejowej, z dwustronnym zasilaniem z sieci miejskiej. Naleiy
zapewnid cisnienie na hydrancie o wartosci co najmniej 0,2 MPa.
W trakcie eksploatacji obiektu naleiy zapewnid dostqpnoSi do wszystkich hydrant6w
zewnetrznych oraz ich odpowiednie oznakowanie.

5.20. ltsrnuoE r URzADzENtA pRzEctwpoZARowE

I usrallcta p RzEawpoZAlow EGo wytAczN t KA pRADtt,

lstotny wplyw na bezpieczeristwo poiarowe, podczas eksploatacji budynku wywierad mogq
zamontowane w nim Instalacje elektroenergetyczne. Stan techniczny tych instalacji nie
powinien przyczynii siq do powstania poiaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.
Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny posiada gldwny wylqcznik prqdu
zamontowany przy gl6wnym wejSciu na parterze budynku.
Po zadzialaniu wyllcznika poiarowego pod napiqciem pozostana tylko urzadzenia elektryczne
zwiazane bezpo6rednio z prowadzeniem akcji gaszenia poiaru. Wylqcznik pradu jest
oznakowany zgodnie z PN.

I N srALAclA HYDRANTaWA,
W piwnicy obiektu zastosowano instalacje hydrantowq wewnetrzna 52 z weiem plasko
skladanym. lnstalacje wykonano z rur stalowych. lnstalacja hydrantowa zasiQgiem obejmuje
calq powierzchniq chronionq z uwzglednieniem efektywnego rzuty (rodka gaSniczego.

Na parterze, I pietrze oraz ll pietrze obiektu zastosowano instalacje hydrant6w
wewnqtrznych 25 z wqiami p6isztywnymi. lnstalacje wykonano z rur stalowych.

Ze wzglgdu na podlqczenie instalacji hydrantowej do wsp6lnego przytqcza z instalacji wody
bytowej wykonanej z przewod6w nie posiadajqcych wymaganej odpornosci ogniowej,
zabudowano zaw6r przeciwpo2arowy odcinajqcy doplyw wody do przewod6w instalacji
bytowej w momencie uruchomienia instalacji hydrantowej.
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lNsrALAcrA DRzwt t BRAM pRzEctwpoiARowycH,

Scianki, drzwi dymoszczelne iognioodporne oraz bramy przeciwpoiarowe zabezpieczajq przed

rozwojem i nastgpstwami poiaru. W zaleinoici od wymagan technicznych oraz ze wzglqdu na

estetykq obiektu moina zamontowad elementy Slusarki w postaci stalowej, aluminiowej,
drewnianej - petne, oraz z wykoiczeniami przeszklonyml, w r6inej kolorystyce. Standardowo
stosuje siq Scianki i drzwi ognioodporne o odporno6ci ogniowej do 30, 50 i90 minut.
W kaidych drzwiach moina zastosowad r6inego rodzaju automatyke otwierajaco -
zamykajqcq. Moiliwe jest r6wnie2 rozbudowanie systemu o sterowanie zamykaniem
(samozamykacze), otwieraniem (rygle elektromagnetyczne, elektromagnesy, styki

elektromagnetyczne dla staiego przytrzymania drzwi w pozycji otwartej) itp. Obiekt jest
podzielony na 2 strefy po2arowe. W prze.iJciach zamontowano drzwi przeciwpoiarowe
o odporno$ci ogniowej El 30 wyposaiajEc je w samozamykacze. Zadaniem samozamykaczy
jest utrzymanie drzwi oddzielenia poiarowego w pozycji ,,zamkniete" .

lusrall€u oDDYMtANtA;
Wedtug najnowszych bada6, przebywajqcym w zasiegu poiaru ludziom, za$aiajA najbardziej
dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar poiar6w budynk6w umiera na skutek
zatrucia gazami. Dodatkowo nale2y liczyi sie ze stratami materialnymi powstatymi na skutek
zadymienia. Urzadzenia do odprowadzania dymu i gorqca umoiliwiajq usuwanie, wzglqdnie
zmniejszajq koncentracje, trujEcych, lotnych zwiqzk6w w zagroionych strefach.
Znaczaco zostaje podniesione bezpieczeistwo ludzi przebywajqcych w zagroionym budynku,
poprzez umoiliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie
zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Budynek bez systemu
oddymiania

Budynek z zastosowanym systemem
oddymiania
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Zasada dzialania,
Podczas powstania poiaru i rozprzestrzeniania siq dymu w budynku, przy pomocy siiownik6w
elektrycznych, wyzwalaczy pirotechnicznych lub pneumatycznych, natychmiast otwierajE sie
klapy dymowe lub okna. Zadzialanie silownik6w spowodowane jest otrzymaniem sygnalu
zczujki dymowej, badi przycisku alarmowego. Calo6ciA systemu zarzqdza centrala.
Odprowadzone zostaja na zewnEtrz trujAce gazy, dym oraz nadmiar gorqca, dzieki czemu drogi
ewakuacji spelniaja swojq rzeczywistq funkcje w kompleksowym zabezpieczeniu
przeciwpoiarowym budynku. W celu polepszenia naturalnego ciagu, stosuje siq w dolnych
czesciach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzajAce Swieie powietrze.
Ogromne znaczenie dla rozpoczecia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap iokien
w 96rne.j czq5ci budynku oraz urzqdzed doprowadzajqcych powietrze z zewnatrz.
Dodatkowo elektrycznie sterowane urzqdzenia do odprowadzania dymu igorqca mogq sluiyi
do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczefi.

Budynek Urzqdu Gminy i Miasta Czenrrrionka-Leszczyny zostal wyposaiony w system wentylacji
poiarowej przy pomocy klap oddymiajEcych. W zaprojektowanej instalacji centralki COD-1
automatyczne wyzwalanie centralki oddymiania, realizowane jest za pomocE optycznych
czujek dymu zainstalowanych na: parterze, I pietrze oraz ll pietrze oddymianej klatki
schodowej.

System wentylacji oddymiajqcej zamontowano na klatce schodowej budynku. Oddymianie
odbywa sie przy pomocy klapy o wymiarach 100cm x150 cm.
Klapy oddymiajqce zabudowano w polaci dachowej. Otwarcie klap realizuje system
silownik6w zqbatkowych.

lNsrALAcrA cAszENtA poiARU GAZEM,
W budynku UrzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostala wykonana instalacja gaszenia
pozaru gazem w pomieszczeniu serwerowni.

W sktad systemu gaszenia wchodzq :

. Centrala sterowania gaszenia - strefa 1

. Optyczne czujki dymu

. Reczne przyciski,,uruchomienie/wstrzymanie"

. Generator aerozolu gaSniczego

Urzadzenia posiadajq certyfikat CNBOP, sq dostosowane do monitoringu z ?Sp, orcz posiadajE
moiliwoid uruchamiania urzqdzef ga6niczych za poSrednictwem Automatycznych Urzqdzeh
Sygnalizacji Poiaru.
W przypadku budynku Urzqdu sygnal z centrali sterujacej gaszeniem obowiAzkiem sluib
dozoru jest dokonanie sprawdzenia powstania alarmu. Dostqp do systemu alarmowego ijego
obslugi majq osoby przeszkolone w tym zakresie

rGNrs-1520M

DOR-40

PU-61:PW-51
AGS-8/1,AGS-11/1
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6. CxaRnrrenysryKA zleno2enn pozARowEco

5.1. PoTENoALNE pRzyczyNy powsrnwarura po2nnow.

Potencjalne ir6dla powstawania poiar6w bqdq zwiqzane w gl6wnej mierze z wystapieniem
zaniedba6, brak6w i usterek wymienionych poniiej:

1. Nieostroino6d 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 wylEczonego z sieci grzejnika elektryczneSo,

. pozostawienie otwartego ognia na palnej podstawie,

. ustawienie lampy o6wietleniowej w taki spos6b, ie od rozgrzanej 2ar6wki moie
zapalid sie bqdeca w pobli2u firanka itp.

2. Wady instalacji elektrycznej sa czQsto przyczynE powstawania poiaru miedzy innymi,
gdv:
. instalacja jest przeciaiona,
. izolacja przewod6w elektrycznych jest zniszczona lub zamknieta,
. tablice rozdzielcze sieci elektrycznej se ile wykonane inie zabezpieczone.

3. MoiliwoSi powstawania wybuchu, a w jego nastqpstwie poiaru wynika z :

. uiycia lub przechowywania ptyn6w latwo zapalnych w miejscach do tego

nieprzystosowanych oraz w wyniku przelewania rozlewania cieczy latwopalnych

typu farby i rozciedczalniki,
. nieprawidlowego uiytkowania i przechowywania butli z gazami palnymi sprqionymi

pod ci$nieniem.

4. Celowym dzialaniem majqclm na celu spowodowanie poiaru

5. Przycryny iatwego i szybkiego rozprzestrzeniania siq poiaru :

. brak urzadze6 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 gaSniczym, lub nieprawidlowe jego zastosowanie,
. brak znajomo3ci zasad obslugi podrqcznego sprzetu gasniczego,

. brak szkolen pracownik6w w zakresie zasad postepowania w przypadku powstania

poiaru,
. brak oznakowania dr6g wyjSC ewakuacyjnych oraz lokalizacji urzqdzeri

pneciwpoiarowych,
. brak porzedku iczystoici,
. brak nadzoru przeciwpoiarowego nad obiektem,
. brak Jrodk6w lqczno(ci,
. niewla6ciwe prowadzenie przez pracownik6w akcji ga3niczej do czasu przybycia

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

przeciwpoiarowych w tym hydrant6w zewnqtrznych.
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5.2. PorEruoalNE pRzyczyNy RozpRzEsrRzENtANtA stE pozARU

Wplyw na szybki rozw6j poiaru mogA mied w szczeg6lno6ci poniisze czynniki:
1. P6ine wykrycie po2aru.

2. Niesprawne urzqdzenia przeciwpoiarowe i ga3nice.

3. Brak umiejqtnosci pracownik6w w zakresie postqpowania na wypadek po2aru.
4. Panika.

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

6.3. Dnocr RozpRZESTRZENTANTA srE poZARU w oBtEKctE

Z chwila powstania poiaru bqdzie siq on rozwijal w kierunku ciqgu powietrza utworzonych
przez urzqdzenia mechaniczne, a mianowicie wentylacje mechanicznq lub w wyniku powstania
wentylacji grawitacrnej 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 oddzieleri ogniowych, znajdowanie siq zbyt
blisko budynku szopy, magazynku lub skladowiska,

. Wiatr lub przeciqgi powstaiace wewnqtrz pomieszczef wskutek otwarcia drzwi,
wybicia okien itp., kt6re przenoszE iskry, plonqce czq{ci material6w oraz zwiqkszajq
doplyw tlenu do ogniska poiaru.

Najwiqcej ciepla ze ir6dla poiaru przenosi siq poprzez:

Pfomieniowonle inoczel emlsie @k 2O %), gowodujqc oddziatywanie termiczne i zapalenie siq
napotkanych na drodze material6w palnych,

Konwekcjq inadej unoszenie (ok 75 %), powodujqc unoszenie ku g6rze gorlcych gaz6w
poiarowych (powstalych w procesie spalania). Gorqce gazy maja temperaturq ok. 7OO - 9OO oC,

zapalajqc wszelkie materiaty palne napotykane na swojej drodze,

Pnewodnidt o cieplne (ok, 5 %), powodujqc oddzialywanie termiczne przekazywane miqdzy
materialami, kt6re nagrzejq siq w wyniku oddzialywania cieplnego ir6dla poiaru.
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7. Znsloy zlpoBrEGANrA rrro2r.lwoScr powsrANrA pozARU

7.1, Oc6trur zasADy uZyrKowANtA oBtEKTU, czvtttrtoScr zABRoNtoNE

Do podstawowych obowiqzkSw wszystkich pracownik6w obiektu Urzqdu Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny oraz os6b prowadzqcy jakqkolwiek dzialalno5d na jego terenie naleiy
zapobieganie moiliwo6ci powstania poiaru, wybuchu lub innego miejscowego zaBroienia.

W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepis6w przeciwpo2arowych, a w szczeg6lnoSci
przepis6w rozporzqdzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r. Zgodnie z ww. przepisem i dostepnA
wiedzq technicznE w obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione
wykonywanie czynnoSci, kt6re moga spowodowa6 po2ar, jego rozprzestrzenienie siq,

utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub ewakuacji.

W zwiqzku z powyiszym zabrania slq:

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

2. JednoczeSnie zabrania siq:

. u2ywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynnik6w
mogqcych zainicjowad zaplon material6w wystepujqcych :

a) w strefie zagroienia wybuchem, z wyjatkiem urzqdzed przeznaczonych do tego
celu, spelniajqcych wymagania okreSlone w przepisachi

b) w miejscach wystepowania material6w niebezpiecznych poiarowo;

3. uiytkowania instalacji, urzqdzeri i narzqdzi niesprawnych technicznie lub w spos6b
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreSlonymi przez producenta bEdi
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwoSci wynikajqcych
z przepis6w prawa budowlanego, jeieli moie sie to przyczynid do powstania poiaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

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

5. rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoty i innych material6w w odleglo6ci
mniejszej nii 5 m od obiektu, przylegtego do niego skladowiska lub placu sktadowego
z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na

dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych,
jeieli zostana zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5. rozpalania ognia, wysypywania gorqcego popiolu i iuila lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby itraw, w miejscu umoiliwiajqcym zapalenie siq material6w palnych albo
sAsiednich obiekt6w;

7. skladowania poza budynkami w odlegto(ci mniejszej nii 4 m od granicy dzialki
sasiedniej material6w palnych, w tym pozostaiosci roSlinnych, galqzi i chrustu;
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8. uiytkowania elektrycznych urzadzef ogrzewczych ustawionych bezpoirednio na
podloiu palnym, z wyjqtkiem urzQdzeri eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta;

9. przechowywania material6w palnych oraz stosowanie element6w wystroju
iwyposaZenia wnqtrz z material6w palnych w odlegto6ci mniejszej nii 0,5 m od :

. urzEdzed i instalacji, kt6rych powierzchnie zewnetrzne mogq nagrzewad siq do
temperatury przekraczajqcej 373,15 K (100'C),

. linii kablowych o napieciu powyiej 1 kV, przewod6w uziemiaiacych oraz przewod6w
odprowadzajqcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prqdu
elektrycznego, przewod6w elektrycznych silowych i gniazd wtykowych silowych
o napieciu powyiej 400 V;

10. stosowania na oslony punkt6w Swietlnych material6w palnych, z wyjqtkiem
material6w trudno zapalnych i niezapalnych, jeieli zostanE umieszczone w odlegloSci
co najmniej 0,05 m od iar6wki;

11. instalowania opraw o6wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak
wylqczniki, przelaczniki, gniazda wtyczkowe, bezpoSrednio na podloiu palnym, jeieli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podloia przed zapaleniem;

12. skladowania material6w palnych na drogach komunikacji og6lnej sluiacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiot6w na tych drogach w spos6b zmniejszajqcy ich szerokosd
albo wysokosi poniiej wymaganych warto6ci okreSlonych w przepisach techniczno-
budowlanych;

13. skladowania material6w palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuiytkowych
poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji og6lnej w piwnicach;

14. przechowywania pelnych, niepelnych i opr6inionych butli przeznaczonych do gaz6w
palnych na nieuiytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

15. zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemoiliwiajacy ich natychmiastowe
uiycie w przypadku poiaru lub innego zagroienia powodujacego koniecznoii
ewakuac.ji;

15. blokowania drzwi i bram przeciwpoiarowych w spos6b uniemoiliwiajqry ich
samoczynne zamkniqcie w przypadku powstania poiaru;

17. lokalizowania element6w wystroju wnqtrz, instalacji i urzadzef w spos6b
zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej poniiej warto(ci wymaganych w przepisach
techniczno-budowlanych;

18. uniemoiliwianie lub ograniczanie dostepu do:

o ga6nic i urzadzef przeciwpoiarowych,

o przeciwwybuchowych urzqdzed odciaiajacych,

o ir6del wody do cel6w przeciwpo2arowych,

. urzqdzef uruchamiajgcych instalacje gajnicze i sterujacych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczeistwa pozarowego obiektu,

. wyjSi ewakuaryinych albo okien dla ekip ratowniczych,
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. wyfacznik6w i tablic rozdzielczych prqdu elektrycznego oraz kurk6w gl6wnych

instalacji gazowej,

. krat zewnetrznych i okiennic, kt6re zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
powinny otwierad siq od wewnqtrz mieszkania lub pomieszczenia;

19. napetniania gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego 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 icianami obiektu zwiqzanych z jego funkcjq,
z wyjatkiem material6w niebezpiecznych poiarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

22. nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy poiarowej, okre5lonej dla tego
obiektu;

23. zachowania dostepu do obiektu na wypadek dzialaf ratowniczych;

24. nienaruszenia minimalnej odleglo6ci od obiekt6w sqsiednich, wymaganej z uwagi na

bezpiecze6stwo poiarowe.

Dodatkowo naleiy:

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

2. oznakowai zgodnie z PN-EN ISO Tolo/2o12 Znaki bezpieczeistwa. Ochrona przeciw
poiarowa. PN-EN ISO TOIO/2012 Znaki bezpieczeistwa. Ewakuacja PN-EN

ISO 7070/2072 Zna ki bezpieczeistwa.

. drogi i wyjicia ewakuacyjne z wylqczeniem budynk6w mieszkalnych oraz
pomieszczenia, w kt6rych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sq wymagane
co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w spos6b zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbqdnych do ewakuacji,

. miejsca usytuowania urzqdzef przeciwpoiarowych i ga(nic,

. miejsca usytuowania element6w sterujqcych urzqdzeniami przeciwpoiarowymi,

. miejsca usytuowania nasady umo,liwiaiacej zasilanie instalacji wodociqgowej
przeciwpoiarowej, kurk6w gl6wnych instalacji gazowej oraz material6w
niebezpiecznych poiarowo,

. pomieszczenia itereny z materialami niebezpiecznymi poiarowo,

. drabiny ewakuacyjne, rqkawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbi6rki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj56 ewakuacyjnych,

. diwigi dla straiy poiarnej,

. przeciwpoiarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiEce uzupelniajace
ir6dlo wody do cel6w przeciwpoiarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania
wody,

. drzwiprzeciwpoiarowe,

. drogi poiarowe,

. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagroienia wybuchem.
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7 .2. Zxaoy pazEcHowywANtA I srosowANtA MATEnrnt6w NtEBEzptEczNycH

PoZhRowo

ZBodnie z definicjE zamieszczana w rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnqtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowe.j budynk6w,
innych obiekt6w budowlanych (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.) material niebezpieczny poiarowo
to w szczeg6lnosci.

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zapionu poniie.i 328,15 K (55'C),

c) materialy wytwarzajqce w zetkniqciu z wodq gazy palne,

d) materiaty zapalajlce siq samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacji,

g) materiaty majace sktonnoici do samozapalenia,

h) materialy inne nii wymienione w lit. a-g, jesli spos6b ich skladowania, przetwarzania
lub innego wykorzystania moie spowodowad powstanie poiaru;

Prry uiyciu lub przechowywaniu ww. material6w naleiy:

1. wykonywad wszystkie czynnosci zwiqzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obr6bkq,
transportem lub skladowaniem material6w niebezpiecznych zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpoiarowej okre6lonymi w instrukcji bezpieczeristwa poiarowego lub
zgodnie z warunkami okre(lonymi przez producenta;

2. utrzymywai na stanowisku pracy iloii materialu niebezpiecznego poiarowo nie
wieksza nii dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeieli przepisy szczeg6lne
nie stanowiq inaczej;

3. przechowywad zapas materiat6w niebezpiecznych poiarowo przekraczajqcy wielkojd
okre6lona w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

4. przechowywai materialy niebezpieczne poiarowo w spos6b uniemoiliwiajecy
powstanie poiaru lub wybuchu w nastqpstwie procesu skladowania lub wskutek
wzajemnego oddzialywania;

5. przechowywad ciecze o temperaturze zaplonu poni2ej 328,15 K (55 'C) wytqcznie
w pojemnikach, urzqdzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu,
wykonanych z material6w co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajqrych tadunki
elektrycznoici statyczne.i, wyposaionych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych
przed stluczeniem.

Zabrania sie przechowywania material6w niebezpiecznych poiarowo w pomieszczeniach
piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz
w innych pomieszczeniach og6lnie dostepnych, jak r6wniei 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 siq przechowywanie w jednej strefie poiarowej, zakwalifikowanej do
kategorii zagroienia ludzi innej nii ZL lV oraz o przeznaczeniu innym nii handlowo-
ustugowe do 10 dm3 cieczy o temperaturze zaplonu poniiej 294,15 K (21 'C) oraz do
50 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu 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-uslugowych cieczy

o temperaturze zaptonu do 328,15 K (55 'C) w takiej iloici, ie gqstosi obciA2enia

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

3. dopuszcza sie przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-ustugowych
stanowiqcych odrqbnq strefq poiarowq cieczy palnych w iloiciach wiqkszych nii
okreSlone w pkt 2, pod warunkiem spelniania przez te pomieszczenia wymagari
techniczno-budowlanych dotyczqcych stref poiarowych produkcyjnych
i magazynowych;

4. w pomieszczeniach handlowo-ustugowych ciecze palne powinny byd przechowywane
w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stluczeniem, a ich sprzedai naleiy
prowadzii bez rozlewania.
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8. ZASADv DogoRU, RozMtEszczENtA, oBsruct r uzyctA GASNtc.

8.1. OzrunczErrrtA srosowANE rua cnSucncH

GP-4xABC

GP- ga6nica proszkowa
4 - cztero kilogramowa
x - pod stalym cisnieniem
ABC- przeznaczona do gaszenia material6w: stalych "A", cieczy palnych "B" igaz6w palnych "C"
(rodzaj zastosowanego proszku gaSniczego).

8.2. Zaseov ooBoRU GASNTC

Srodki ga6nicze stosuje siQ zaleinie od rodzaju poiaru, tzn., ie nie kaidy (rodek jest przydatny
do gaszenia kaZdeBo poiaru. StosujAc nieodpowiedni Srodek, zamiast ugasii ogie6, mo2na go
podsycii, spowodowai wiQksze straty, odnieS6 cieikie obra2enia.

Przy doborze rodzaju Srodka ga6niczego naleiy bra6 pod uwage nastQpujqce zasady:

do gaszenia poiar6w grupy A - material6w stalych, zwykle pochodzenia
organicznego, kt6rych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem iarzqcych siq
wqgli( drewna, papieru, tkanin) stosuje siQ zamiennie ga(nice plynowe lub
pianowe;

do gaszenia poiar6w grupy B- cieczy i material6w stalych topiqcych siq, (np.
benzyn, alkoholi, olej6w, lakier6w) stosuje siQ zamiennie ga6nice ptynowe,
pianowe, Sniegowe, proszkowe;

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

ziemnego) stosuje siq zamiennie gaSnice 6niegowe, lub proszkowe;

do gaszenia poiar6w grupy D -metali,( np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje
siq ga6nice proszkowe do tego celu przeznaczone;

do gaszenia poiar6w grupy F - tluszcz6w i olej6w w urzqdzeniach kuchennych
stosuje siq ga6nice proszkowe do tego celu przeznaczone;

do gaszenia poiar6w poszczeg6lnych grup z indeksem E /urzqdzefr elektrycznych pod
napieciem iinnych material6w znajdujqcych siq w pobliiu tych urzqdze6/ stosuje sie zamiennie
gadnice Sniegowe lub proszkowe.

8.3. WvuneeruA rLoSC GASNTc w oBtEKctE

W budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje siq wystarczajeca ilo56
ga(nic. Dobrana ilo6i (rodka ga{niczego przekracza minimalne zapotrzebowanie na
powierzchnie obiektu, zgodnie z g 32 rozporzqdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
(Dz. U.2010 nr 109 poz. 719.). Zastosowana zwiqkszona ilojd Srodka gasniczego poprawia
bezpieczefstwo pod wzglqdem poiarowym.

ffi
ffi
ffi
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8.4. ZASADY RozMrEszczENlA GASNIc w oBrExcrE

GaSnice w obiektach powinny by6 rozmieszczone:
1) w miejscach latwo dostQpnych i widocznych, w szczeg6lnoSci:

o przy wej3ciach do budynku,

. na klatkach schodowych,

. na korytarzach,

. przy wyj6ciach z pomieszcze6 na zewnetrz.

2) Spr2Qt naleiy umieszczad w miejscach nie naraionych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dzialanie ir6del ciepla (piece, Brzejniki, tereny naslonecznione):

. odlegloSC sprzqtu od konwencjonalnych ir6det ciep,la nie powinna byd mniejsza nii
1m,

. sprzqt, kt6ry znajduje sie na zewnatrz budynku powinien byC zabezpieczony przed

skutkami oddzialywania warunk6w atmosferycznych.

3) W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kaidej kondygnacji, jeieli
pozwalajq na to istniejace warunki.
4) Przy rozmieszczeniu gaSnic powinny byd spelnione nastepujace warunki:

o odlegloii od kaidego 'miejsca w obiekcie, w kt6rym moie przebywa6 czlowiek do
najbliiszej ga3niry, nie powinna by6 wiqksza nii 30 m,

o do ga6nic powinien byd zapewniony dostep o szeroko6ci co najmniej 1 m,

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

Sprzqtu poiarniczego nie wolno uiywad do cel6w nie zwiqzanych z prowadzeniem akcji
gaSniczej lub iwiczeniami.

8.5. ZASADY oBstUGI I U2Y0A GASNIC

Do przerwania procesu spalania potrzebne jest:

1. Usuniecie materialu palnego lub uczynienie go w jaki( spos6b niepalnym w danych
warunkach,

2. Wyeliminowanie bodrca termicznego podtrzymujqcego proces spalania.
3. Odciecie dostepu tlenu do Srodowiska poiaru.

Wa.unki pow3lania po*aru
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Wymienione powyiej czynniki stanowia istote przy rozpatrywaniu techniki gaszenia poiar6w.
Podrqczny sprzqt gaSniczy spelnia w tym przypadku odpowiedniq rolq jako skuteczny 6rodek
gainiczy jedynie w sytuacjach kiedy istnieje moiliwoS6 u8aszenia po2aru w zarodku, czyli
w poczQtkowej fazie jego rozwoju.

Obecnie wszystkie gasnice wyposaione sQ w tzw. szybkootwieralny zaw6r diwigniowy lub
przebijak grzybkowy, osadzony w glowicy ga6nicy. Mimo spotykanych r6inic konstrukcyjnych
w kaidym przypadku zaw6r spetnia te samE funkcje.

Uruchamlonle oolnic:

7, Z zaworem grzybkowym:
. wyiQd zawleczkq zabezpieczaiqcq diwignie zaworu,
. dysze lub prqdownicq skierowaC na palqcy siq material,
o docisnad diwigniq zaworu do uchwytu.

2. Z przebijakiem grzybkowym:
o zerwadplastikowezabezpieczenieprzebijaka,
r prqdownicq skierowai na palqcy siq material,
o wbii przebijak na glowicy,
. odczekad okolo 3 do 5 sekund,
. dozowa6 podawanie Srodka gainiczego naciskaiac diwigniq prEdownicy weia.

GASNICE PROSZKOWE

Gasnice iagregaty proszkowe cechuje wysoka skutecznosd ga$nicza proszk6w, opierajaca siq
przede wszystkim na ich dzialaniu inhibitujqrym (przerywajqcym) proces spalania bqdqry
reakcjq chemicznq. Proszki przeznaczone sa do gaszenia poiar6w grupy A, B, C i E (drewna,
papieru, tkanin, cieczy, gaz6w palnych oraz urzEdzei elektrycznych pod napiqciem). Ga5nice
iagregaty proszkowe stosuje siq przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia
material6w i urzqdzeri szczeg6lnie cennych, kt6re przy stosowaniu innych Srodk6w gasniczych,
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 ciSnienie robocze
gainic iagregat5w, majq one zdolno6d do zasiqgu rzutu strumienia proszku na odleglo3d od
5 do 8 m. dla ga{nic i 12 m dla agregatu proszkowego. Mogq byd eksploatowane
w temperaturach od -25oC do 30oC.

(ffiffi
TE
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GASNICE SNIEGoWE.

Gainice i agregaty Sniegowe przeznaczone sq do gaszenia poiar6w cieczy palnych, gaz6w tj.
grupy po2ar6w B,C, iE (np. propan. acetylen) oraz poiar6w instalacji i urzqdzei
elektrycznych, znajdujqcych siq pod napieciem. Dzialanie gasnicze dwutlenku wqgla polega na

silnym oziebieniu palacych sie material6w oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny
palnej z tlenem. Na wolnym powietrzu ina wietrze znacznie skuteczniejsze od gasnic

Sniegowych sE agregaty Sniegowe, dysponujqce znacznym zasobem COz. Obecnie na rynku
znajduja sie gasnice 6niegowe - o zawartoici 5 kg COz. Ga6nice wyposaione sQ w wAi
o dlugodci 1 m. Gainice Sniegowe sq zdolne do pracy w temperaturach od -25oC do 30"C.

Steienie dwutlenku wegla w pomieszczeniu powyiej 5% jest duszAce a powyiej 8%, trujEce.
Po akcji gaSniczej dokladnie przewietrzyi pomieszczenie.

GASNICA WODNA GASTRONOMICZNA

Specjalna gaSnica pianowa do grupy poiar6w AF - GWG-2x AF skutecznle gasi po2ary

latwopalnych Srodk6w gotujqcych (olej6w i tluszczy jadalnych), z kt6rymi spotykamy siQ

w malej i wielkiej gastronomii. Zagro2enia tego typu poiarem wystQpujA takie we
frytkownicach, urzqdzeniach do pieczenia i smaienia, w kuchniach domowych. Uniwersalno5t
tej gasnicy przejawia sie nie tylko tym, ,e gasi oleje i poiary cial statych, to jest wyposaienie
mieszkafi, hoteli, itd., ale moie gasid r6wniei urzqdzenia elektryczne bqdqce pod napiqciem
do 1000V. Uzyskano to dziQki specjalnie skonstruowanej dyszy, kt6ra od uruchomienia
gaSnicy do ostatnich kropelek utrzymuje stan nie przewodzenia prqdu elektrycznego. lnnQ

cechq uniwersalnosci tej gasnicy jest jej tolerancja na niskie i wysokie temperatury, moina ja
stosowad w zakresie temperatur od -20"C do +60'C.
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GASN|CA WODNA /P|ANOWA,/

GaSnica GW-62 z wewnetrznym ladunkiem zasilajqcym przeznaczona jest do gaszenia
poiar6w grupy A i B. Napelniona wodnym roztworem Srodka pianotw6rczego AFFF. Gajnica
szczegdlnie przydatna w przemySle drzewnym, wt6kienniczym, papierniczym, rafineryjnym
itp. Wykazuje duia skuteczno{i ga3niczq ze wzglqdu na zwilialno5d material6w
hydrofobowych oraz tworzenie filmu wodnego na powierzchni cieczy latwopalnych.

Podstawowe zasady gaszenia poiaru przy pomocy gaSnic

1. Zblizye si9 do poiaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wialr

w plecy).

2. Uruchomic gasnic9 (zgodnie z instrukcjq) i ski€rowad skumiofi

Srodka gSniczego na zrodlo ognia

a) w przypadku plonqcych poziomych powierzchni kie{owaC

strumien gasniczy na powierzchnig plonqcq zaczynajqc od
naibli2szego brzsgu, strumiei kierowad p{awie r6wnolegle

do powierzchni plonqcej,

b) plonqce spadajqce z gdry na ddl krople lub cieknqcq ciecz
palnq gasid kierujqc strumiei gasniczy od gdry do dolu,

c) powierzchnie pionowe gasid od dolu do gdry.

3. W przypadku koniecznoSci gaszenia po2aru wigkszq liczbq

gasnic, naleZy zastosowaC je jednoczesnie.

4. Po ugaszeniu dorilnowad aby nie doszlo do wtdrnego zaplonu.

5. Gasnice po ich u2yciu skiorowae do warsztatu.

Stono 37 , 8;2
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Postepowanie podczas gaszenia poiaru przy pomocy sprzetu podreczne8o.

. ga(nice przenosii pionowo

. strumiefi Srodka ga(niczego kierowai od dolu do 96ry (powierzchnie pionowe) i od
przodu do tylu w przypadku powierzchni poziomych

. w przypadku poiaru silnika samochodu strumieri $rodka ga3niczego kierowai do
Srodka komory silnika przez otw6r chlodzqcy lub od doiu

. w przypadku cieczy w spoczynku - nie kierowad strumienia na ciecz, a ukladad chmurq
Srodka gaSniczego nad ir6dlem ognia

. dobieraC odpowiednia ga(nicq do rodzaju palqcego sie materialu, przestrzegad

wskazaf zawartych w instrukcji obslugi gaSnicy

. zachowad minimalny odstqp 1 m dyszy ga5nicy jniegowej lub proszkowej od urzadzen
elektrycznych pod napiqciem

8.6. ZASADY oBstUGI I U2YCIA HYDRANToW WEWNETRZNYCH

Hydrant wewnetrzny Hydrant wewnetrzny jest to zaw6r zainstalowany na specjalnej sieci
wodociAgowej obudowany szafkE i wyposaiony w wai poiarniczy i prEdownice. Moie byd

o Srednicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji poiar6w w zarodku wszqdzie tam
gdzie jako Srodek gaSniczy stosuje sie wode.
W obiekcie zastosowano instalacje hydrant6w wewnetrznych rozmieszczajqc szafki

hydrantowe wraz z wyposaieniem w taki spos6b, aby wszystkie pomieszczenia znajdowaty siq
w zasiqgu ich ochrony.

Soos6b uivcia hvdrantu iest nastepuiacv:
o otworzyi drzwiczki szafki sprawdzid czy podlqczony jest wai i prqdownica,
. rozwinad odcinek wqia w caloSci unikaiqc zagiei izalamafi,
. odkrecii zaw6r wody,
. skierowai strumief wody na miejsce poiaru.

Obslugq hydrantu powinny stanowid dwie osoby, jedna obsluguje prqdownice a druga
obsluguje zaw6r hydrantowy dawkujEc ilo5d wody. Wodq nie gasimy urzqdze6 pod napiQclem

elektrycznym oraz w ich obrqbie jak r6wniei innych substancji, kt6re z woda tworzq gazy palne

np. karbid.

W PRTYPADKU PO2INU:

'ffi#Ilc fta
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9. OBownzK z zAxREsu ocHRoNy pRzEcrwpo2ARowEJ.

Oaowr4zrr wrnScrcrELA, zARzADcy r u2wKowNrKA oBTEKTU

Wla(ciciel, zarzqdca lub u2ytkownik obiektu obowiazany jest do przestrzegania zakaz6w
i nakaz6w dotyczqcych zabezpieczenia przeciwpoiarowego, a w szczeg6lnoSci:

. przestrzeganie przeciwpoiarowych wymagah budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych,
. wyposaianie budynk6w i pomieszczei w sprzet ratowniczy, poiarniczy i Srodki

gaSnicze,

. zapewnienie bezpieczeristwa pracuiqcym, a w szczeg6lnoici zapewnienie

moiliwo6ci ewakuacji w przypadku powstania poiaru lub innego miejscowego

zagroienia,

. ustalenle zasad postqpowania na wypadek powstania po2aru lub innego

miejscowego zagroienia,

. organizowanie szkoleri i doskonalenia pracownik6w w dziedzinie ochrony
przeciwpoiarowej, w tym organizowanie okresowych, co najmniej raz do roku,
pr6bnych alarm6w przeciwpoiarowych, poiaczonych z sprawdzeniem dzialania

stuib technicznych i dozorowych,
. wykonywanie zalecei pokontrolnych wydanych grzez wla6ciwe jednostki

Pafstwowej Straiy Poiarnej oraz wdraianie ustaleri, zmierzajqcych do poprawy

stanu bezpieczeistwa przeciwpoiarowego,

. nadzorowanie przestrzegania przepis6w przeciwpoiarowych oraz realizacji

postanowieri niniejszej lnstrukcji przez podleglych pracownik6w,

. zapewnienie, aby sprzqt i urzQdzenia sluiqce ochronie przeciwpoiarowej oraz

materialy budowlane i instalacyjne, posiadaty wymagane atesty, 3wiadectwa

dopuszczenia lub aprobaty techniczne,
. w warunkach powstalego zagtoienia, poiaru itp. podejmuje decyzje o rozpoczeciu

ewakuacji czq5ciowej lub calkowitej, sposobach jej prowad2enia, miejscu zbi6rki

os6b ewakuowanych,

. przekazuje niezbqdne informacje iwsp6tdziala z kierownikiem akcji ratowniczej.
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Oaowr4zxr os6a xrrnur4cvcH pRAcowNtKAMt.

Zarzqdca jest odpowiedzialny za zapewnienie wla(ciwych warunk6w ochrony
przeciwpoiarowej nadzorowanego dzialu, a w szczeg6lnosci za:

. utrzymanie pomieszczei w naleifim stanie technicznym pod wzglqdem
bezpiecze6stwa poiarowego, w tym z postanowieniami niniejszej instrukcji,

. zapewnienie dostqpu do podrqcznego sprzqtu ga6niczego, szafek rozdzielczych
instalacji elektrycznej,

. dopilnowanie wlajciwego zabezpieczenia przeciwpoiarowego podczas prowadzenia
prac remontowych w obiekcie, a szczeg6lnie przy pracach spawalniczych iz otwartym
ogniem,

. przypominanie podleglym pracownikom o przestrzeganiu przeciwpoiarowych, w tym
postanowien niniejszej poiarowego, obowiazujEcych przepis6w instrukcji
bezpieczefstwa,

. zglaszanie przetoionym wszelkich nieprawidlowosci w zakresie zabezpieczenia
przeciwpoiarowego obiektu, a takie przypadk6w nie przestrzegania przez
pracownik6w przepis6w przeciwpoiarowych,

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

. sprawdzenie czy wszyscy klienci i personel dzial6w ewakuowali siq z miejscowego
zagroienia,

. zgloszenie kieruiqcemu ewakuaciE informacji o przebiegu ewakuacji.

Oeowr4zrr PRAcowNrK6w

Do zadai i obowiqzk6w wszystkich pracownik6w w szczeg6lnosci naleiy:
. w ramach informacyjnego wstepnego szkolenia zapoznanie sie z treiciq "lnstrukcji

bezpieczedstwa po2arowego" obowiezujacej w omawianym obiekcie.
. przestrzeganie postanowied "lnstrukcji " - przede wsrystkim wymagari na zajmowanym

stanowisku,
. niezwloczne usuwanie stwierdzonych uchybief mogqcych spowodowai powstanie lub

rozprzestrzenianie sie poiaru oraz zgtaszanie o tym wta6ciwemu przelo2onemu.
. uczestniczenieworganizowanych szkoleniach przeciwpoiarowych.
. dokladne sprawdzanie po zakofczeniu korzystania z obiektu swojego stanowiska

pracy, eliminujEc w ten spos6b moiliwosd powstania poiaru.
. znajomojd uiycia oraz zakresu stosowania podrqcznego sprzetu ga5niczego

/ wskazania na etykietach gaSnic /.
. nie zastawianie dr6g ewakuacyjnych, dostepu do sprzqtu gaSniczego i ratowniczego.
. przestrzeBanie zakazu palenia tytoniu i postugiwania sie otwartym ogniem w miejscach

poiarowo niebezpiecznych.
. znad podstawowe zasady alarmowania, gaszenia poiaru oraz ewakuacji.
. uczestniczyd czynnie w akcjach ratowniczo - ga6niczych, podporzEdkowuiqc siq

decyzjom kierujEcego tA akcjQ.
. dokladnie znai lokalizaciq podrecznego sprzqtu gaSniczego, zaopatrzenia wodnego,

Srodk6w do ogtaszania alarmu oraz rozmieszczenia dr5g ewakuacyjnych.
. zwracai szczeg6lnq uwagq na wtaiciwe warunki eksploatacji urzqdzei grzejnych

/piecyki, grzejniki/.
. w przypadku powstania poiatu / wybuchu/ postqpowai zgodnie z postanowieniami

"lnstrukcji postqpowania na wypadek poiaru"- rozmieszczonych w miejscach
o96lnodostqpnych (na korytarzu itp.).
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Urzedzenia przeciwpoiarowe w obiekcie powinny byd wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczei przeciwpoiarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uiytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzldzenia p16b i badari, potwierdzajacych
prawidlowo6i ich dzialania.

UrzQdzenia przeciwpoiarowe iga5nice powinny byd poddawane przeglqdom technicznym
iczynnosciom konserwaryjnym zgodnie z zasadami okrejlonymi w Polskich Normach
dotyczqcych urzqdzef przeciwpoiarowych i gaSnic, w odno6nej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obslugi.

Przeglldy techniczne i czynnoSci konserwacyjne, o kt6rych mowa wyiej, powinny byi
przeprowadzane w okresach iw spos6b zgodny z instrukcja ustalona przez producenta, nie
rzadziej jednak nii raz w roku.

GaSnrce

Obiekty muszq byC wyposaione w odpowiednie ilosci gaSnic o najwyiszej jakoSci, pracownicy
powinni posiadai umiejQtnosci poslugiwania sie nimi. Ale poza tym gasnice te musza byd
sprawne i niezawodne, ciEgle gotowe do dzialania. Aby to spelnid musi mied pelne
zabezpieczenie serwisowe.
Do zakresu dzialad na rzecz "utrzymania gaSnic w gotowodci" naleiy zaliczyi:

Kontrolq wykonwana przez uiytkownika lub jego przedstawiciela - przeglqd. Zaleca sie
wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej , kt6ra powinna sprawdzid czy gaSnica:

. znajduje sie w miejscu do tego przeznaczonym,

. nie jest zastawiona i ma czytelna instrukciq obstugi, nie jest w spos6b widoczny
uszkodzona,

. ma plomby i wskainiki nieuszkodzone,

. wskalniki ciSnieniomierzy w zakresie dzialania,

. czy gasnica .iest odpowiedniego typu i wielkosci napelnienia.

Konserwacja - czyli czynno6ci sluiace utrzymaniu urzqdzenia w dobrym stanie technicznym.
Naleiy miedzy innymi wykonaC i sprawdzid:

. og6lny stan gaSnicy,

. czytelnosd, kompletnoii i prawidlowosd napis6w, stan weiy izabezpieczefi,

. terminy przypadaiEcych kontroli zbiornik6w cisnieniowych, powlokq malarsk,

. elementy z tworzywa sztucznego, czy nie sa uszkodzone, ciqiar lub obiQtosi irodka
gainiczego,

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

. sprawdzii uchwyt ga$nicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony.

Usterki stwierdzone podczas konserwacji naleiy usnqd, a uszkodzone elementy wymienid na
takie same jakie byly w dokumentacji jwiadectwa CNBOp.
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Naprawa - wykonuje sie wtedy, gdy zasadnicze elementy ga5nicy takie jak, pradownica,
glowica, zawory ulegly zniszczeniu. Niedopuszczalne sa naprawy zbiornik6w, a takie zawor6w
bezpieczeistwa. W naprawie muszq byd stosowane czqici, Srodki gainicze i cechy techniczne
takie same na jakie wyr6b otrzymal certyfikat CNBOP. Za podstawowe zadania przy remoncie
ga5nic naleiy uznai:

. calkowite zdemontowanie gaSnicy na czq6ci sktadowe,

. wykonanie pr6by ci6nieniowej na zbiorniku (Zbiorniki nieoznakowane nie powinny byi
remontowane lecz wycofane ztomowane),

. sprawdzid za pomoca sondy Swietlnej wnqtrze zbiornika - czy sq Slady korozji lub inne
uszkodzenia,

. poddai glowice, zawory, weie dziaianiu ciSnienia r6wnego ci(nieniu pr6bnemu
zbiornika. Wymienid uszkodzone czq5ci,

. sprawdzid lub wymienii zabezpieczenia,

. gagnice proszkowe otwierad w suchych warunkach, w najkr6tszym czasie, w celu
zminimalizowania skutk6w oddziatywania na proszek wilgoci zawartej w powietrzu,

. napelnii ponownie tym samy 5rodkiem ga6niczym,

. nie mieszad lub dosypywai proszk6w r6inych typ6w. Powstaje reakcja, kt6ra
powoduje zbrylanie siq proszku oraz wzrost cisnienia w zamknietym zbiorniku, kt6ry
moie byi niebezpieczny dla uiytkownika,

. wykonad ponowny montai zgodnie z instrukcia, zaleceniami producenta,

. uzupeinii dane szczeg6lowe na etykiecie konserwacji.

Eliminowanie (wycofywanie) ga$nic nie nadajqcych siq do konserwacji
Konserwacji pewnych gasnic - ze wzglqdu na przestarzala konstrukcjq, skomplikowany spos6b
uzycia, stare i nie produkowane Srodki ga6nicze, brak oryginalnych czqSci zamiennych, itp. - nie
powinno siq wykonywad. Przykladami takich ga6nic sq:

. ga6nice pianowe z pianq chemicznq,

. gasnice ze zbiornikami nitowanymi lub z tworzyw sztucznych,

. gaSnice wymagajace przy ich uruchamlaniu odwr6cenia do g6ry dnem,

. gasnice wymagajace przy ich uruchamianiu odwr6cenia do g6ry dnem lub odwr6cenia
do g6ry dnem i uderzenia o podlogq,

. gaSnice, kt6rych konserwacja nie moie byd zakofczona z uwagi na brak czq6ci

zamiennych lub odpowiednich 6rodk6w gaSnlczych.

Etykieta konserwacji .

lnformacje dotyczece konserwacji powinny byt umieszczone na etykiecie, kt6ra nie powinna
zakrywai iadnych napis6w producenta ipowinna byi rozpoznawalna. Na etykiecie powinny
byi podane nastqpujAce informacje:

. rodzaj konserwacji (przeglqd, konserwacja, remont),

. nazwa i adres jednostki konserwuiacei,

. znak bezspornie idenMiku.iacy osobQ wykonuiecq uslugq,

. data (rok, miesiAc) konserwacji.

Gainice beda poddawane przegladom technicznym i czynno(ciom konserwacyjnym
przeprowadzanych w okresach iw spos6b zgodny z instrukcjq ustalonQ przez producenta
jednak nie rzadziej ni2 raz w roku.

Konserwacja bQdzie prowadzona wytqcznie przez osoby wla6ciwie przeszkolone przez

producenta lub dostawcq ga{nic, kaida wizyta winna byi odnotowana ipoSwiadczona np.

ce rtyfikate m .
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lnsreuoa oSwTETLENtA EwAKUAcyJNEGo

Nadz6r nad instalacja o3wietlenia ewakuacyjnego powierzyi naleiy specjalistycznej firmie,
a terminy i zakres wykonywanych czynnosci winien byd zgodny z dokumentacja techniczno
ruchowq

1. lnstalacje oiwietlenia ewakuacyjnego, podlegajq okresowym przeglqdom
ikonserwacji, w terminach i na zasadach okreSlonych przez producenta systemu. nie
rzadziej nii raz w roku.

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

. sprawdzeniu dziatania wszystkich oprawoSwietlenia ewakuacyjnego,

. wykonaniu pr6b funkcjonalnych dziatania o(wietlenia ewakuacyjnego,

. sprawdzeniupojemno6cibateriizasilaiqcych,

. wykonaniu pomiar6wnatQieniao6wietlenia ewakuacyjnego,

. wykonaniu pomiar6welektrycznych, potwierdzajqcych sprawnosd instalacji.

3. Sprawdzenie prawidlowoici o5wietlenia dr6g ewakuacy.inych powinno byi
dokonywane przy wtEczonym oraz wytqczonym ojwietleniu og6lnym i powinno
obejmowai:

. sprawdzenie, czy znaki ewakuacyjne znajdujQ sle nad wyj6ciami iczy sq widoczne,

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

. sprawdzenie, czy wymiary i symbole piktogram6w odpowiadajq normom oraz czy
lampy oSwietlenia dr6g ewakuacyjnych nie powodujq o6lepienia przy zalqczonym
zasilaniu,

. sprawdzenie, czy znaki ewakuacyjne sq dobrze widoczne z odleglofci i czy kolory
piktogram6w posiadajE odpowiedni kontrast, umoiliwiajqcy ich rozpoznanie,

. sprawdzenie, czy znaki sq o5wietlane w trybie pracy ciqgtej

. sprawdzenie za pomoca luksomierza nateienia ojwietlenia na drodze
ewakuacyjnej,

. sprawdzenie czasu Swiecenia dr5g ewakuacyjnych, po wytqczeniu zasilania
gl6wnego, a pod koniec czasu jwiecenia- ponowne sprawdzenie natQienia
oiwietlenia.

4. Dla okreilenia skuteczno6ci o6wietlenia ewakuacyjnego, naleiy wykonai pomiary
natqienia o3wietlenia przynajmniej w dw6ch punktach dla kaidej lampy, (w iadnym
punkcie powierzchni d169 ewakuacyjnych nateienie oswietlenia nie powlnno byd <l lx).

5. Szczeg6iowy zakres okresowych przeglqd6w i konserwacji powin;en byd realizowany
zgodnie z zaleceniami producenta systemu, okrejlonymi w instrukcji obslugi.

5. Zadania zwiqzane z zapewnieniem realizacji przeglad6w i konserwacji oswietlenia
ewakuacyjnego przeprowadza sluiba techniczna elektroenergetyczna obiektu.

7. Przeprowadzenie przeglqd6w i konserwacji ojwietlenia ewakuaryjnego powinno
zostad udokumentowane przez konserwatora systemu, wpisem potwierdzajqcym
sprawnogd oSwietlenia oraz zatwierdzajqcym wyniki przeprowadzonych pomiar6w
instalacji i wyniki pomiar6w nateienia oswietlenia ewakuacyjnego do ksiqiki
eksploatacji instalacii.
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INSTALAoA HYDRANToWA

Nadz6r nad instalacjq hydrantowq powierzyi naleiy specjalistycznej firmie a terminy izakres
wykonywanych czynnoici winien byi zgodny z dokumentacjQ techniczno ruchowq
Obejmuje on mlqdzy innymi:
Konserwac.ia czqSci hydrant6w wewnetrznych z weiami p6lsztywnymi oraz z weiami
skladanymi plasko postanawia sig przeprowadzid konserwacjq i przeglqdy hydrant6w

wewnqtrznych wg poniiszych zasad:

1. Kontrola rutynowa - pr.eprowadzana, co najmniej raz w miesQcu

Dyrektor oddzialu lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza kontrole wszystkich

i hydrant6w w celu upewnienia siq czy :

. szafki hydrantowe posiadaia nie zerwanE plombq lub naklejkq (banderolq),

. sE nie zastawione, widoczne, maia czytelne oznakowani,

. nie maia widocznych uszkodzefi, korozji lub wyciek6w.

osoba odpowiedzialna powinna podjqd niezwloczne dzialania w celu usuniecia zauwaionych

nieprawidtowoSci.

2. Przeglqdy i konsenracje przeprowadzane nie rzadziej nii raz w roku

Przeglqdy i naprawy powinny byd przeprowadzane przez osoby lub podmioty zajmujace siQ

legalizacjq i przeglqdami gaSnic w omawianym budynku.
Podczas tych czynno3ci naleiy sprawdzid czy:

1. urzqdzenia nie sQ zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sq skorodowane, nie ma
przeciek6w,

2. "lnstrukcja" obslugijest czysta i czytelna,

3. miejsce umieszczenia jest oznakowane,
4. mocowania do 3ciany sa odpowiednie, nie sa obruszone itrzymajE pewnie,

5. wyplyw wody iest r6wnomierny i dostateczny (wskazane jest uiycie wskainika
wyplywu oraz miernika ciSnienia),

5. miernik ciSnienia fie2eli jest zastosowany) pracuje prawidtowo w swoim zakresie
pomiarowym,

7. wai na calej dlugosci nie wykazuje uszkodzeri, znieksztalceri, zuiycia czy pqkniqi' Jeieli
wqi wykazuje jakieS uszkodzenia powinien byd wymieniony na nowy lub poddany

p16bie ciSnieniowej na maksymalne ciSnienie robocze,

8. zaciski lub taSmowanie wQia jest prawidlowe i wla3ciwie zaciSniqte,

9. beben wQia obraca siq lekko w obu kierunkach,

10. dla bqbn6w z wahliwym zamocowanlem sprawdzid czy o6 (zamocowanie) obraca sie

latwo i czy bqben obraca siq o 180 oC,

11. przy bqbnach rqcznych sprawdzi6 czy zaw6r odcinajacyjest wlasciwego typu, czy dziala

latwo i prawidlowo,

12. przy bqbnach automatycznych sprawdzid prace zaworu automatycznego oraz

sprawdzid wlajciwa prace serwisowego zaworu odcinajacego,

13. sprawdzid stan przewod6w zasilajqcych w wodq (rurocieg6w), szczeg6lnq uwagq

zwr6cid na odcinki elastyczne czy nie wykazujq oznak zuzycia lub zniszczenia,

14. jeieli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzii, czy nie jest uszkodzona i czy

drzwiczki latwo siQ zamykaja,
15. sprawdzid, czy zastosowana prqdownica jest wlasciwego typu i czy prawidlowo

pracuje,
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15. sprawdzid pracq prowadnic wq2a, upewnid siq, 2e sq wlaSciwie i pewnie zamocowane,
17. pozostawii hydranty i instalacjq w stanie gotowym do natychmiastowego uiycia.

Je2eli konieczne sE powa2niejsze naprawy zaw6r hydrantowy lub hydrant powinien byi
oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomii o tym
Dyrektora lub osobq pruez niego wskazanq odpowiedzialnq za bezpieczeristwo
poiarowe obiektu.

3. Weie stanowiqce wyposaienie hydrant6w wewnetrznych powinny by6 raz na 5 lat
poddawane pr6bie ciSnieniowej na maksymalne ci5nienie robocze.

Hydrant po dokonanych czynnoiciach powinien byi zaplombowany lub zaetykietowany
zzaznaczonq datq przeglqdu oraz nazwiskiem osoby dokonujqcej konserwacji.

lrusramcln DRzwr r BRAM pRzEcrwpoZaRowvcx

Czynno6ci kontrolne i konserwacyjne drzwi i bram przeciwpoZarowych powinny byi
przeprowadzane przynajmniej raz w roku przez konserwatora posiadajqcego upowainienie
producenta urzqdze6 i odpowiednie przygotowanie zawodowe, na zasadach okredlonych
w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczeg6lnych element6w instalacji oddzielenia
poiarowego lub w instrukcjach obslugi.

1. Podstawowy zakres czynnoSci kontrolnych i konserwacyjnych drzwi i bram
przeciwpoia rowych powinien obejmowad w szczeg6lno$ci :

o optycznq kontrolq wszystkich element6w drzwi i bram,
o sprawdzanie dzialania centrali sterowniczej systemu - o ile sq wyposaione,
o sprawdzenie poprawnoiciotwarcia drzwi i bram,
o sprawdzenie mocowaf iewentualne przesmarowanie okui izamk6w,
o zamkniecie drzwi lub bram przyciskiem steruiqcym,
c sprawdzenie wyposaienia w osprzqt typu samozamykacze,
o sprawdzenie dziatania samozamykaczy,
o sprawdzenieszczelnoSci,
o Sprawdzenieoznakowania.

2. \Uszystkie powy2sze czynno(ci, wykonane przez konserwatora urzqdze6, winny zostai
potwierdzone w sporzadzonym protokole z wykonanych sprawdzed i odnotowane
w protokole konserwacji drzwi i bram przeciwpo2arowych.

3. W przypadku dokonywania jakichkolwiek czynno5ci naprawczych, zar6wno same

czynnodci jak i zastosowane elementy zamienne w miejsce uszkodzonych lub zuiytych,
winny zostai uwidocznione w protokole w przeprowadzonej naprawy, z podaniem

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

powinno zostai dokonane poprzez wpis o pelnej sprawnoSci urzqdze6 zamieszczonym
w protokole konserwacji ipodaniem terminu nastqpnej konserwacji.

5. Nadz6r techniczny firmy serwisujqcej drzwi i bramy przeciwpoiarowe prowadzi

kierownik a kontrolq prawidlowego dzialania systemu drzwi przeciwpoiarowych
przeprowadza osoba prowadzqca sprawy ochrony przeciwpoiarowej.
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INSTALACJA oDDYMIANIA

Czynno6ci kontrolne i konserwacyjne urzEdzei oddymiajEcych powinny byi przeprowadzaneprzynajmniej dwa razy w roku (zgodnie z zareclniem producenta) przez konserwatoraposiadaiacego upowainienie 
.producenta urzqdzeri i odpowiednie przygotowanie zawodowe,na zasadach okreSronych w dokumentacji t"fhni..no - ruchowel poszczeg6rnych erement6winstalacji oddymiania lub w instrukcjach otslugi.

1. Podstawowy zakres czynnoici kontrolnych i konserwacyjnych urzqdzedoddymiajacych powinien obejmowai w szczeg6lnoici:
. optyczna kontrorQ wszystkich erement6w i urzqdzei systemu oddymiania,. sprawdzanie dzialania centrali sterowniczej sysiemu oddymiania,. sprawdzenie moiliwoici otwarcia klap przyciskiem sterujacym wentylacjq,. optyczne sprawdzenie stanu klap dymowych,. sprawdzenie mocowa6 iewentualne przesmarowanie okui,. zamkniqcie klap dymowych przyciskiem sterujacym wentylacjE,. zamkniQcie klap dymowych przez automatykq pogodowq dia klap posiadajqcych

takie rozwiqzanie,

2' Wszystkie powy2sze czynnoSci, wykonane przez konserwatora urzqdze., winny zostaipotwierdzone w spoaqdzonym protokore z wykonanych sprawJzeri i oanoio*.i"w protokole konserwacji instalacji klap dymowych.

3' W przypadku dokonywania jakichkorwiek czynno.ci naprawczych, zar6wno sameczynnosci jak i zastosowane elementy zamienne w miejsce uszkodzonych lubzuiytych, winny zostad uwidocznione w protokole w przeprowadzonej naprawy,
z podaniem numer6w katalogowych producenta, wymienionych element6w 

";;E;;.:;oddymiajqcych.

4. Potwierdzenie sprawnosci urzqdzei po wykonaniu przeglEdu powinno zostaidokonane poprzez wpis o pernej sprawnoici urzqdzeri ,arilsi.rony, ; ;;;;l;konserwacji i podaniem terminu nastqpnej konserwacji.

5. Nad26r techniczny firmy serwisuiqcej systemy oddymiania prowadzi kierownik
a kontrorq prawidlowego dziarania systemu oddymiania przeprowadza osobaprowadzqca sprawy ochrony przeciwpoiarowej.

INSTALACJA sysrEM u GAszENtA

w ceru zapewnienia prawidrowe.i pracy urzqdzenia suc system powrnien mied fachowqobslugq. Obsluga winna byd wykonywana w nastqpujqcych czasookresach:o Obsluga codzienna - sprawdzanie prawidlowoici wskaza,i central
' obsruga kwartarna - sprawdzanie prawidlowosci dziarania ukrad6w sterowaniaelement6w liniowych i sterowniczych, czyszczenia czujek, przeglqdu *.n, U.i".iiakumulato16w.

- ogledzin metalowych pojemnlk6w ze stalym Srodkiem gaSniczym- Sprawdzeniazamocowaniauchwyt6wgenerator6w
- Sprawdzeniezacisk6wakumulator6w
- Sprawdzenie ciqgloSci obwodu elektrycznej aktywacji
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11. Sposoav posrEpowANrA NA wypADEK powsrANrA pozARU I tNNEGo

ZAGROzENIA.

Kardy zobowiAzany jest do zwalczania poiar6w w zarodku, w ich poczEtkowej fazie, kiedy nie

stwarzajQ jeszcze bezpoiredniego zagroienia dla jego zdrowia i 2ycia.

Do walki z porarami powotane sa Jednostki Ratowniczo - GaSnicze Paistwowej Stra2y Poiarnej
oraz inne sluiby ratownicze, kt6re dysponujq sprzetem oraz zasobem fachowych wiadomo5ci
iumiejqtnosci.

11.1. PosrEpowANtE w pRzypADKU powsrANtA poZARU Do czAsu pRzyByctA

JEDNOSTEK RATOWNTCZO - GASNTCZYCH PSP OnnZ WSp6TDZ|ALANtE Z KtERU.'ACYM AKCJA

RATOWNTCZA.

1. R6wnolegle z zaalarmowaniem straiy poiarnej naleiy przystqpii do akcji ratowniczo -
gainiczej przy pomocy podrqcznego sprzqtu gainiczego.
Po zawiadomieniu sluib ratowniczych nale2y wyznaczyi przewodnika, kt6ry bqdzie
oczekiwai przy wej6ciu do obiektu na przybycie ratownik6w idoprowadzi ich na miejsce
poiaru.
Po przybyciu ratownik6w osoba dotychczas kierujqca ratownictwem ma obowiQzek kr6tko
poinformowad dow6dcq przybytej jednostki o aktualnej sytuacji, wydanych zarzQdzeniach,
czy istnieje zagroienie iycia ludzi w obiekcie oraz podporzqdkowai siq jego rozkazom
podajqc fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomoici wszystkich biorqcych w niej
udzial.
Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownik6w z obowiqzku dalszej pracy
w zakresie zwalczania poiaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, kt6re to czynnoici naleiy $ci3le

wykonywai w my3l poleced dow6dcy ratownik6w. Je2eli dow5dca uzna udziat zalogi
zakladu za zbqdny w akcji ratowniczo - gajniczej, naleiy usunqi siQ w takie miejsce, aby
nie przeszkadzai ratownikom w ich pracy.

W czasie prowadzenia akcji wszyscy sE zobowiAzani do zachowania catkowitego spokoju
oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

Kaida osoba przystepujEca do akc.li ratowniczo - gaSniczej powinna:
. w pierwszej kolejno6ci przystEpid do ratowania ludzi, prowadzqc ewakuacie z 2agroionego

rejonu,
r wyiqczyd doplyw prqdu elektrycznego do strefy poiaru (nie wolno gasii wodq instalacii

elektrycznei bedEcej pod napiqciem),
. usunqd z miejsca poiaru i bezpo6redniego sQsiedztwa wszystkie znajduiQce siq tam materialy

palne, wybuchowe, toksyczne, a takie cenny sprzQt i urzqdzenia oraz waine dokumenty, nodniki
informacji itp.,

. nie naleiy otwierad bez potrzeby dr2wi i okien w pomieszczeniach, w kt6rych powstal poiar,
poniewai doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

. otwieraiec drzwi do pomieszczei, w kt6rych powstal poiar naleiy zachowae szczeg6lnq
ostroinoii. Wskazane jest schowanie sie za 5cianq od strony klamki w drzwiach oraz zasloniqcie
twarzy,

. wchodzQc do zadymionych pomieszczef lub przechodzEc przez nie, naleiy ograniczyd iloSC

wdychanych produkt6w spalania. Poruszae sie w pozycri pochylonej, jak najbliZei podlogi
izaslaniad usta, np. wilgotna chusteczke.

7. W przypadku wystEpienia zagroienia na terenie obiektu naleiy powiadomid osoby z listy os6b
funkcyjnych do powiadomienia.

4.

5.
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Osoby funkryjne do powiadomienia w przypadku poiaru

Stanowisko

11.2. ALARMowANTE TErEFoNlczNE PAilsrwowEJ SrnaZv Po2nnNEJ.

f. Kaidy, kto zauwaiyl poiar, lub uzyskat informacjq o poiarze czy zagroieniu obowiazany jest
zachowad spok6j i nie dopu5cii do paniki, natychmiast zaalarmowad:

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

b) Pafistwowa Strai Poiarne - telefon alarmowy !D8 lub 112

2. Po uzyskaniu pollczenia ze straiq poiarnq naleiy wyrainie podad:

. gdzie siq pali - nazwq obiektu, dokladny adres, numer kondygnacji,

o co sie pali,

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

o numer telefonu z kt6rego podaje sie informacie ora2 swoje imie i nazwisko.

UWAGA!

Po potwierdzeniu przyjQcia meldunku przez dyiurnego telefoniste, 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 PoliciQ - !D7

. Pogotowie Gazowe - 992

o lub stanowisko koordvnacii - 112
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12.1. OncanzaoA pRAc NrEBEzptEczNycH poD WZGLEDEM po2ARowyM

1. Prace niebezpieczne poiarowo mog4 byd wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem

spelnienia wymagaf z zakresu ochrony przeciwpoiarowej, obowiqzujqcej przed, w trakcie ich

wykonywania oraz po ich zako czeniu.

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

rozpoczeciem prag w oparciu o postanowienia niniejs2ej instrukcji oraz przepis6w

szczeg6towych obowiezujaclch w przedmiotowej sprawie.

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

a) sklad osobowy komisji stanowi:

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

. osoba prowadzqca sprawy ochrony przeciwpoiarowei, powolana przez dyrektora
obiektu - CZTONEI

o kierownik (wlaSciciel) grupy (firmy) wykonuiacej prace - CZLONEK,

Sklad komisji moie byd rozszenony o inne osoby.

a) prace komisji organizuje jej Pr2ewodniczQcy,

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

niebezpiecznych poiarowo" wg zalqcznika,

c) po wykonaniu zabezpieczed okre3lonych w ww. protokole, Przewodniczacy wydaje
grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg zalQcznika,

d) do obowiqzk6w Przewodniczacego naleiy zorganizowanie i zapewnienie dozoru
rejonu prac, zgodnie z ustaleniami w "Protokole zabezpieczefi przeciwpoiarowych

prac niebezpiecznych poiarowo",

e) po zakofczeniu prac calo36 dokumentacji przechowuje Przewodniczacy komisji.

12.2. Wvrvczr,tE zABEzptEczEt{tA MtE seA $,yt(or{v1/\rANtA pRAc NtEBEzptEczNycH poo

WZGLEDEM POzAROWYM.

1. Nalery nie dopuszczaa do jednoczesnego prowadzenia prac niebezpiecznych poiarowo jak:

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

w k6rych (lub sqsiadujqrych z nimi) wykonywane se prace z zastosowaniem material6w
palnych, polegajqce w szczeg6lnosci na:

1.1. klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieficzalnik6w latwo zapalnych,
1.2. szlifowaniu powierzchni wykonanych z material6w palnych,

1.3. zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzenia prac wykor{czeniowych przy

zastosowaniu material6w palnych,

1.4. montowaniu wyposaienia wnqtn wykonanego z materialdw palnych.
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2. Przygotowanie budynku i pomieszczenia do prowadzenia prac niebezpiecznych poiarowo

polega na:

2.1. oczyszczaniu pomieszczed lub miejsc, gdzie bqdq wykonywane prace z wszelkich

palnych material6w i zanieczyszcze6,

2.2. odsuniQciu na odpowiedniq odleglo6i od miejsca prowadzenia prac wszelkich

przedmiot6w palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

2.3. zabezpieczeniu przed dziaianiem np.: odprysk6w spawalniczych material6w, kt5rych

usuniqcie na bezpiecznq odlegtoSi nie jest moiliwe przez osloniqcie np.: arkuszem

blachy,

2.4. sprawdzeniu czy znajduje sie w sqsiedztwie materialy lub przedmioty palne podatne

na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bqdi rozprysk6w spawalniczych nie

wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczeri,

2.5. uszczelnieniu materialami 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 izolacjq, o ile znajduja

sig w zasiqgu zagro2enia po2arowego 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
palnych,

2.8. przygotowaniu w miejscu dokonywanych prac miedzy innymi:
. napelnionych wode metalowych pojemnik6w na rozgrzane odpadki,
. material6w oslonowych iizolacyjnych niezbqdnych do zabezpieczania toku pracy,

. niezbednego sprzetu pomiarowego np.: do pomiaru stqien par i gaz6w w rejonie
prowadzenia prac, podrecznego sprzqtu ga3niczego,

. zapewnieniu stalej droinosci wyjSi ewakuacy.inych z miejsc prowadzenia prac

niebezpiecznych poiarowo.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych poiarowo przy uiyciu cieczy, gaz6w iplyn6w
mogqcych tworzyt w powietrzem mieszaniny wybuchowe naleiy przestrzegai nastepujqcych

zasad:

3.1. dqiqc do zmniejszenia lub wyeliminowania strefy zagroienia wybuchem poprzez

wentylacjq (mechaniczna, grawitacyjnq) lub przewietrzanie pomieszczeri,

3.2. na stanowiskach pracy mogq znajdowai sie stosowane tam ciecze, gazy ipiyny
w iloSci niezbqdnej do prowadzenia prac, z zapasem umoiliwiajacym utrzymanie ciaglej

pracy,

3.3. zapas substancji znajdujacej siQ na stanowisku pracy powinien byd przechowywany

w niepalnych szczelnych opakowaniach,

3.4. pozostawienle op16inionych opakowa6 na stanowisku pracy jest zabronione,
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3.5. po zakodczeniu pracy, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki naleiy szczelnie

zamknad lub zabezpieczy6 w inny spos6b przed emisjq do otoczenia znajdujqcych siq

w nich substancji, tworzqcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

3.6. ciecze, gazy i plyny oraz ich pozostato3ci nie powinny zalegae pny urzqdzeniach, na

stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych ina podloiu,

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

z uiyciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gaz6w, mogq by6 prowadzone wylqcznie
po uprzednim pomiarze steien par, cieczy lub gaz6w w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie
przekroczenia 10 % ich dolnej granicy wybuchowoSci.

4. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych poiarowo naleiy wyposa2yd w podreczny sprzet
gaSniczy, w ilodci i rodzaju umoiliwiajqcy likwidacjq wszelkich ir6del poiaru.

5. Po zakoiczeniu pracy w budynku, pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sqsiednich, naleiy
przeprowadzid dodatkowE kontrole, majacq na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych

lub iarzqcych siq czqsteczek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujE jakiekolwiek

objawy poiaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostal zdemontowany, odlAczony od ir6dei
zasilania i naleiycie zabezpieczony przed dostQpem os6b postronnych, kontrolq taka naleiy
ponowid po uptywie 4 godzin, a w razie konieczno6ci po 8 godzinach, licz4c od czasu

zako6czenia prac.

5. Prace niebezpieczne poiarowo powinny byd wykonywane wylqcznie przez osoby do tego
upowainione, posiadajqce odpowiednie kwalifikacje, zaS sprzet uiywany do wykonywania prac

sprawny technicznie i zabezpieczony przed wywolaniem poiaru.

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

wykonywania prac i pod statym nadzorem.

8. Obowiqzki os6b nadzorujqcych prace niebezpieczne poiarowo:

8.1. znai obowiazujEce przepisy przeciwpo2arowe oraz nadzorowai przestrzeganie tych
przepis6w przez podleglych pracownik6w,

8.2. dopilnowad, aby przed przystapieniem do prac poiarowo niebezpiecznych

wykonane zostaly wszystkie zalecenia zabezpieczenia obiekt6w, pomieszcze6, stanowisl!
przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu zezwolenia na ich przeprowadzenie,

8.3. sprawdzii zabezpieczenie przeciwpoiarowe stanowisk prac niebezpiecznych
poiarowo oraz wydawai polecenia gwarantujace natychmiastowa Iikwidacjq

stwierdzonych niedociagniei,

8.4. wstrzymai prace z chwilq stwierdzenia sytuacji stwarzajEcych niebezpieczeistwo
powstania poiaru, do czasu usuniqcia wystepujacych nieprawidlowoSci,

8.5. bra6 udzial w kontroli stanowisk, pomieszczei lub budynk6w po zakoficzeniu prac

niebezpiecznych poiarowo.
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9. Do obowiEzk6w wykonawcy prac niebezpiecznych poiarowo naleiy w szczeg6lnofci:

9.1. sprawdzanie czy sprzqt i narzqdzia sE technicznie sprawne i naleiycie zabezpieczone

przed moiliwo5cia zainicjowania oraz rozprzestrzeniania poiaru,

9.2. Scisle przestrzeganie zalecef zawartych w protokole izezwoleniu na prowadzenie

prac,

9.3. znad przepisy przeciwpoiarowe, obstugq podrqcznego sprzetu gaSniczego oraz

zasady postepowania w przypadku powstania poiaru,

9.4. stwierdzid przed przystqpieniem do prcc1y, czy zostaly wykonane wszystkie

zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac.

9.5. scisle przestrzegad wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego

rodzaju prac niebezpiecznych,

9.6. sprawdzi6 przed przystQpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposaione

w odpowiedniq ilo6d i rodzaj podreczne8o sprzqtu ga6niczego,

9.7. rozpoczqi prace niebezpieczne poiarowo tyko po otrzymaniu pisemnego

zezwolenia, wzglqdnie na wyralne polecenie bezpoiredniego przeloionego kierujacego

tokiem pracy,

9.8. poinstruowad pracownik6w o wymaganiach przeciwpoiarowych obowiqzujqcych dla

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych poiarowo,

9.9. przerwad prace w prrypadku stwierdzenia sytuacji lub warunk6w umoiliwiajacych
powstanie i rozprzestrzenienie siq poiaru oraz zglosid ten fakt przeloionemu.

9.10. meldowad bezpo6redniemu przelo2onemu o zakoiczeniu prac niebezpiecznych

poiarowo oraz informowad o ewentualnych przypadkach zainicjowania ognia,

ugaszonego w czasie wykonywanie prac,

9.11. dokladnie sprawdzid po zakoficzeniu pracy, stanowiska iich otoczenie, w celu

stwierdzenia czy podczas wykonwania prac niebezpiecznych poiarowo nie zainicjowano
poiaru,

9.12. wykonywad wszelkie polecenia przeloionych i organ6w kontrolnych w sprawach

zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwpoiarowym prac 1 czynno5ci niebezpiecznych

poiarowo.

Prace niebezpieczne poiarowo sA to prace, kt6re moga spowodowad bezpo5rednie

niebezpieczer{stwo powstania poiaru lub wybuchu

Przed rozpoczQciem prac niebezpiecznych poiarowo naleiy:
. oceniC zagroienie poiarowe w rejonie, w kt6rym prace bqdq wykonywane,
. ustalid rodzaj przedsiqwziq6 maiqcych na celu niedopuszczenie do powstania

i rozprzestrzeniania siq poiaru lub wybuchu,
. wskazad osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy,

. uzyskad wymagane zezwolenie zgodnie z zakladowym regulaminem.

Graficzny spos6b zabezpieczenia prac poiarowo niebezpiecznych znajduje siq w zalqczniku.
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13. Sposoev pRAKwczrrrEco spRAwDzAiltA oRGANtzAot r wnnurxOw
EWAI(UAOI IUDZI.

Z8odnie z wymaganiami S 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk5w, innych obiekt6w
budowlanych iteren6w (Dz. U. z 2010r. nr. 109 poz.719) wlasciciel lub zarzqdca obiektu
zawierajEcego strefe poiarowa nie przeznaczonq dla ponad 50 os6b, bqdqc.ych jej statymi
uiytkownikami, nie musi przeprowadzad praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunk6w
ewakuacji. Jednakie w celu wiqkszego poczucia bezpieczeristwa moie sprawdzii wy2ej
wymienione warunki we wiasnym zakresie.

13. 1. CEI pnzepRowADzANrA CwtczEN EWAKUAcyJNycH.

Celem przeprowadzania iwiczed ewakuacyjnych jest zapewnienie pelnego bezpieczeistwa
os6b znajdujqcych siq w obiekcie na wypadek zagro2enia poiarowego lub innego miejscowego
zagrozenia.

13.2. Zmaoy oG6LNE pRowADzENtA EwAKUAcJt.

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

. wyprowadzeniu os6b w przypadku gdy osoby te sa zdrowe i mogq poruszai siq
o wtasnych sitach,

. wyprowadzeniu przy pomocy innych os6b,

. wynoszeniu, w przypadku gdy osoby ewakuowane me moga poruszai siq o wlasnych
silach.

13.3. OnaanrzacJA EWA(uAcJt - czyNNoSct poszczEc6LNycH os6B.

o Ewakuacje zorganizowanQ prowadzq wyznaczeni pracownicy bqdqcy w tym czasie
w obiekcie.

. Osoby do ewakuacji ustawia sie przy wyjSciach z budynku.

. W celu zapobie2enia panice oraz usprawnienia ewakuacji osoby o ograniczonej
moiliwo3ci poruszania siq powinny opuszczai pomieszczenia przy pomocy drugiej
osoby lub powinny byi wynoszone.

. Po wyjSciu z budynku osoby ewakuowane kierowai w miejsca zbi6rki lub inne
bezpieczne miejsca

. W miejscu pobytu os6b ewakuowanych powinna znajdowad siq osoba zajmuiaca sie
ewakuowanymi. Zadaniem jej jest czuwanie nad ewakuowanymi.

. W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy medycznej naleiy takiej pomocy
udzielii lub, jeieli nie ma osoby przeszkolonej, wezwad pogotowie.

. Po zakofczeniu ewakuacji ludzi naleiy o ile to moiliwe i nie stanowi zbytniego
zagroienia dla os6b prowadzqcych akcjq ratowniczQ, podjEd czynno6ci prowadzqce do
ewakuacji mienia.
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13.4. METoDY EWAKUAcJT LUDzr.

@ffi
Rys. nr l Wynoszenie poszkodowanych na noszach.

Wynoszenie poszkodowanych na noszach, dokonujemy przy pomocy dw6ch os6b. Po ulo2eniu
poszkodowanego na noszach, naleiy go przypiqd pasami lub innymi dostepnymi sposobami,
tak, aby pozycja poszkodowanego umieszczonego na noszach byla mo2liwie jak najbardziej
stabilna. Przypiqcie poszkodowanego daje gwarancjq bezpieczefstwa w ruch po drogach
ewakuacyjnych poziomych, a w szczeg6lno6ci pionowych.

ffiw
Rys. nr 2 Przenoszenie poszkodowanych chwytem ,,kofczynowym".

przypadku, gdy osoba jest w stosunkowo dobrym stanie i nie choruje na choroby wewnqtrzne
lub nie jest po operacji, a jedynie ogdlnie oslabiona, o utrudnionej sprawno3ci ruchowej itp.-
ewakuujemy ja chwytem ko6crynowym. Przenoszenie polega na tym, ie jedna osoba chwyta
poszkodowanego pod pachy glowq opierajac o przedniq czq5d tulowia, natomiast dru8a osoba
chwyta za konczyny dolne w okolicach kolan. Kohczyny poszkodowanego sa rozwarte i znajduja
sie na wysokosci bioder drugiego ratownika. Ratownicy niosq poszkodowanego nogami do
przodu.

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

Metode te stosuje siq w przypadku, kiedy poszkodowany nie moie samodzielnie poruszad siq

na nogach, ale ma zdrowe koriczyny. Przenoszenie polega na tym, ie dw6ch ratownik6w
stosuje splecenie rEk, tworzqc stoleczek, na kt6rym siada pac.ient iobejmu.ie rekami za szyje

ratownik6w. Ratownicy sq lekko zwr6ceni do siebie i wnoszq poszkodowanego stawiajqc
uko3nie stopy n6g w kierunku ruchu.
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ffiffiEH# Hq
Rys. nr 4 Przenoszenie choreBo przez dwie osoby chwytem ,,hu6tawkowym"

Metodq te stosuje sie w przypadku, gdy poszkodowany nie moie poruszad siq o wlasnych
silach na nogach ima ograniczone moiliwo6ci ruchowe koriczyn g6rnych. Przenoszenie polega
na tym, ie ratownicy stojQc frontem w kierunku ruchu- chwytajq siq za rqce, na kt6re siada
poszkodowany. Ratownicy drugq parq rak (wewnQtrznE) wykonujq wzajemny chwyt na
wysoko(ci lokci, o kt6re opiera sie plecami poszkodowany.

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

Metode tq stosujemy, kiedy poszkodowany ma chore obie koriczyny dolne, posiada og6le
oslabienie organizmu. Chwyt polega na odpowiednim uloieniu poprzecznym ciala
poszkodowanego na barku ratownika. Ratujacy jednE rqkq przektada pomiqdzy nogami
poszkodowanego obejmujqc jednE jego nogq, chwytajqc za rqkq w okolicach nadgarstka
i przyciqgajqc rqkq do nogi. Ratujecy drugE rqkq ma wolnq, moie jq uiyi w czasie przenoszenia
np. do poprawiania poloienia ciala poszkodowanego, a w ruchu po schodach do
przytrzymywania siq porQczy.

Rys. nr 5 Przenoszenie poszkodowanego przez jednq osobq na ,,barana".

Przenoszenie to polega na odpowiednim utoieniu ciala na piecach ratownika. Poszkodowany
g6rnymi kofczynami obejmuje szyje 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 wysoko6ci krzyia ratownika.
Pozycja ciala poszkodowanego w czasie ruchu jest lekko pochylona do przodu.
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jedne osobq chwytem ,.tlumokowym"

ffi
nego przezRys. nr 7 Wynoszenie poszkodowa

Metodq tq stosujemy w przypadkach, gdy pacjent nie moie poruszad siQ o wlasnych silach na

nogach, natomiast posiada zdrowe kodczyny, lub w przypadku, kiedy poszkodowany ma chore
obie koiczyny dolne iposiada og6lne oslabienie organizmu. Ewakuacja poszkodowanego
polega na uloieniu jego ciata na plecach ratownika w ten spos6b, by jego nogi zwisaly nie

dotykajac zieml w granicach 30 cm, rQce obejmujEc od tylu oba ramiona ratownika i zwisajq
swobodnie wzdlui klatki piersiowej. Ratownik jedna reka przytrzymuje zwisajEce rQce

pacjenta, a drugq rqkq cialo na swoich plecach. Ratownik moie ciaio pacjenta w czasie ruchu
przytrzymywai obiema rqkami, lub jednq z rqk uiywai do przytrzymania siq porqczy w ruchu
po schodach.

Rys. nr 8 Przenoszenie poszkodowanego przez jednq osobq chwytem ,,kotyskowym'.

W pewnych przypadkach dla wynoszenia dzieci, stosuje sie tzw. chwyt ,,kolyskowy'', kt6ry
polega na tym, ie ratownik chwyta ewakuowanego i trzyma go przed lub za soba w taki
spos6b, jak wyjmuje sie dziecko z kotyski. Naleiy pamietad, ie ten spos6b wymaga od
ratownika duiego wysitku fizycznego w przypadku przenoszenia ciqikich os6b. Przeniesienie
osoby doroslej tq metode jest mozliwa jedynie na niewielkie odlegloSci.

ffiffi
Rys. nr 9 Wyprowadzanie poszkodowanego przez jednq osobq.

Wyprowadzenie poszkodowanego stosuje sie do os6b, kt6re posiadajq ograniczonE zdolnoici
samodzielnego poruszania siq. Pomoc polega w zasadzie na podtrzymywaniu poszkodowanego
przez ratownika. Pacjent porusza sie na wlasnych kofczynach dolnych przenoszqc czqiciowo
sw6j ciqiar ciala na ratownika. Metoda wyprowadzania poszkodowanego przez jednego

ratownika polega na tzw. ujmowaniu ewakuowanego pod rqkg. Ewakuowany, czq6i swego
ciqiaru ciala przenosi na cialo ratownika przez zwisanie za pomocE jednej rqki. Ratownik jedna

reke trzyma za nadgarstek rqki ewakuowanego obejmujqcej za szyjq ratownika, drugq za5 rqkq
podtrzymuje cialo ewakuowanego w okolicy pasa i pachy.
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Rys. nr 10 Wyprowadzanie poszkodowanego przez dw6ch ratownik6w.

Metod polega na tym, 2e poszkodowany obejmuje swoimi kodczynami gdrnymi szyjq
ratownik6w. Ratownicy z kolei rqce ewakuowanego przytrzymuja za nadgarstki. Ratownicy
rekami (wewnetrznymi w stosunku do ewakuowanego) podtrzymujQ cialo poszkodowanego
w okolicy pasa. Poszkodowany moie nawet caly cieiar swojego ciata przenie3i na cialo
ratownika, a nogami nieznacznie dotykaC podlogi.

Rys. nr 11 Wyprowadzanie poszkodowanego przy uiyciu krzesla.

Ten spos6b wynoszenia poszkodowanego stosujemy przy wykorzystaniu jakiegokolwiek krzesla
biurowego. Ten spos6b przenoszenia moie zastepid brak noszy ijest wskazany do przenoszenia
po schodach (pionowych drogach ewakuacyjnych), przez kt6re nie moina przej5d z osobq
ratowana na noszach.

UWAGA. W przypadku ziych warunkdw atmosferycznych (opady Sniegu, mr6z, deszcz) naleiy
w miare moiliwo3ci zapewnid ewakuowanym odpowiednie warunki tymczasowego pobwu do
czasu zakoflczenia czynnoici zwiazanych z przeliczeniem ludzi.

13.5. Snooxt I sposoBy oGtAszANtA ALARMU Do EwAKUAot.

. Glosem, stanowczo lub przy pomocy innych dostqpnych Srodk6w komunikacji
wewnqtrznej, uwaiajqc by nie wzbudzid paniki. Podstawowym Srodkiem do ogloszenia
alarmu o niebezpiecze6stwie w zakladzie jest bezpodrednie powiadomienie glosem lub
powiadomienie poprzez urzqdzenia naglaSniajAce,

. Jeieli nie zachodzi koniecznoid przeprowadzenia ewakuacji calkowitei, lecz jedynie
cze6ciowej (kondygnacja zagroiona), do ogloszenia komunikatu o niebezpieczeistwie
moina wykorzysta6 wewnQtrznE sied telefonicznq. W ostatecznoici alarm moie byd
ogloszony donoSnym glosem,

o W wyborze sposobu oglaszania alarmu, wlasciwego dla danej sytuacji, decyduje osoba,
kt6ra podjqia decyzjQ o ewakuacji.

13.6. Mrsrscr zBrORKt EWAKUowANycH os6B.

Jako miejsce zbi6rki os6b ewakuowanych ustala sie plac parkingowy obok budynku USC przy
ulicy Parkowej 9A .
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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 zabezpieczyd uiytkowany
obiekt przed zagroieniem poiarowym lub innym miejscowym zagroieniem. Aby moiliwe bylo
skuteczne wypelnienie tego obowiQzku pracownik powinien znad charakter i rodzaj
wystqpujqcych zagroiefi, zasad przeciwdzialania im oraz spos6b postepowania w stanach
zagroienia.
Zaznajomienie pracownik6w z przepisami przeciwpoiarowymi naleiy realizowad w formie
szkolefi, kt6rych celem jest mied2y innymi przedstawienie osobom szkolonym zagadnief
ochrony przeciwpoiarowej (wynikaj6ymi z art. 4 ww ustawy) oraz zapoznanie z podstawami
opracowanej "lnstrukcji bezpieczefstwa poiaroweSo", a w szczeg6lnoSci z:

1. Zagroieniem poiarowym wystepujqcym w pomieszczeniach,

2. Prryczynami powstania irozprzestrzeniania sie poiaru,

3. Sposobami eliminacji zagroienia poiarowego,

4. Przepisami dotyczqcymi ochrony przeciwpoiarowej,

5. Zadaniami obowiazkami pracownik6w w zakresie zapobiegania poiaru,

5. zadaniami obowiqzkami pracownik6w w pzypadku powstania poiaru,

7. Warunkami prowadzenia ewakuacji,

8. Zasadami uiycia podrqcznego sprzetu ga6niczego i urzqdzei pzeciwpoiarowych.

Udzial w szkoleniu pneciwpoiarowym jest obowiQzkiem wsrystkich pracownik6w niezaleinie
od tytulu oraz zajmowanego stanowiska.

Ustala siQ nastepujqce rodzaje szkoled w zakresie ochrony przeciwpoiarowej:

1. Wstepne - Szkolenie wstepne nowo przyjqtych pracownik6w, polega na zapoznaniu ich
z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej obowiazujacymi na przedmiotowym terenie,
a okreSlonymi w,,lnstrukcji". Po zakoriczeniu szkolenia wstepnego przeszkolony pracownik
podpisuje o3wiadczenie wedlug wzoru okre6lonego w zalEczniku nr 1 do ,,lnstrukcji".
Oiwiadczenie winno zostad przekazane do akt osobowych pracownika danej jednostki

organizacyjnej

Szkolenie powinno byd prowadzone przez osoby posiadajece odpowiednie kwalifikacje.
Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Przeciwpoiarowej kwalifikacje zawodowe osoby
dokonujqcej zapoznania pracownik6w z przepisami z zakresu ochrony przeciwpoiarowej winny
obejmowaC, co najmniej:

1. Dla etatowego pracownika obiektu Urzedu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyn% lub
SwiadczEcego stale, co roczne uslugi w tym zakresie:

a) wyksztalcenie Srednie i ukofczone szkolenie inspektor6w ochrony przeciwporarowej
lub,

bl posiadad tytul zawodowy technika poiarnictwa,
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c) lub uzyskai uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika po2arnictwa w toku
postqpowania o uznanie nabytych w pafistwach czlonkowskich Unii Europejskiej,
w pafistwach 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 jednorazowq uslugq w tym zakresie:

a) wyksztalcenie wy2sze i ukodczone szkolenie specjalist6w ochrony przeciwpoiarowej
albo,

b) mied wyksztalcenie wyisze na kierunku in2ynieria bezpiecze6stwa poiarowego lub,
c) tytul zawodowy iniyniera po2arnictwa lub,

d) uzyskane uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu iniyniera po2arnictwa w toku
postqpowania o uznanie nabytych w padstwach czlonkowskich Unii Europejskiej,
w pafistwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronach umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji
Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego in2yniera
po2arnictwa.

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

2' okresowe - powinno polegai na doskonaleniu nabytych wczesniej umiejqtnoSci
postqpowania i utrwalenie posiadanej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpoiarowej. Jest to
r6wnie2 okazja do przedstawienia wszelkich zmian, zar6wno dotyczqcych zmian w przepisach
jak te2 zmian zagroien (np. w zwiqzku z wprowadzeniem nowych material6w, urzqdzeri itp.)imetod ich zwalczania. Mo2e byi prowadzone z innym szkoleniem np. BHp. Dokumentem
odbycia przeszkolenia jest podpisana lista obecno5ci przez przeszkolonych oraz szkolqcego.
szkolenie wstqpne i podstawowe jest jednorazowe. szkolenie okresowe bqdzie odbywai siq
nie rzadziej, ni2 co 3 lata.

Przeprowadzone szkolenie przeciwpo2arowe jest dokumentem. Druk ojwiadczenia oraz
dokument szkolenia nale2y przechowywai w teczce osobowej pracownika.
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15. Wvxez rErEFoN6w aunruowycH.

Fogotowie ratunkowe 999

Strai poiarna 99E

Polieja 997

Strai Miejska 9E6

Fogotowie gazowe 992

Pogotowie urodnoka nalizacyjne 994

Fogotowle energetyezne 991

1 5. PosteNowtErtA KoficowE

Zgodnie z wymaganiami 5 6 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych
iAdministracji z dnia 7 czerwca 2OlO r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej
budynk6w, innych obiekt6w budowlanych iteren6w (Dz. U. zZotor. nr. 109 poz.7l9)
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 przeciwpo2arowej.

"lnstrukcja" nie uchybia powszechnie obowiqzujqcym przepisom prawa. stanorrvi
wevunqtrzne dyrektywy obiektu Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobowiqzujqce do przestrzegania jej ustale6.

Nie stosowanie siq do obowiqzujqcych zasad i przepis6w przeciwpoiarorroych jest
przestqpstwem bqdl wykroczeniem pov,rodujqcym odpowiedzialnoj6 karnq, bildi
karno - administracyjnq lub slu2bowq w zale2noici od rodzaju i skutk6w danego czynu.

Zabrania sig palenia tytoniu na terenie calego obiektu poza miejscami do tego
wyznaczonymi. 

,

Samowolne instalovuanie dodatkourych (indywidualnych) urz4dzeri grzewczych
i oiwietleniowych w obiel<cie bez vuczeiniejszej akceptacji wla(ciciela jest zabronione.

1.

2.

3.

4.

5.
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(imiq, nazwisko, stanowisko)

Niniejszym o5wiadczam, ie odbylem/am/ szkolenie przeciwpoiarowe w dniu
... i znane mi sa obowiAzki i zadania w zakresie zapobiegania powstawaniu

i rozprzestrzenianiu sie poiar6w oraz zadania i obowiqzki w zakresie ochrony
przeciwpoiarowej wynikajace z zajmowanego przeze mnie stanowiska.

Niniejszym oSwiadczam, ie zapoznalem/tam siQ z postanowieniami zawartymi w lnstrukcjl
Bezpieczeistwa Poiarowego dla budynku UrzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

i zobowiqzujq siq do jej przestrzegania.

podpis osoby szkolecej podpis pracownika
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INSTRUKoA posrEpowANtA NA wypADEK pozARU

Na podstawie 5 4 rozporzEdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych i teren6w, wprowadza siq do stosowania niniejsza instrukcje.

Alarmowanie o niebezoieczef stwie

l.Kaidy kto zauwaiy poiar zobowiQzany jest niezwlocznie:

a)Powiadomii o poiarze osoby znajdujqce siq w sqsiedztwie lub obiekcie.

b)Telefonicznie lub w inny dostepny spos6b zawiadomi6 Strai Poiarnq podajqc:

. gdzie sie pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja,

. co sie pali - dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro,

. czyjest zagroione ludzkie iycie,
o swoje imie i nazwisko oraz numer telefonu, z kt6rego sie dzwoni.

Uwaga: Po odloieniu sluchawki chwilq odczekad, na ewentualne sprawdzenie wiarygodno6ci
zgloszenia.

c)Powiadomid Dyrektora obiektu o zaistniatym zdarzeniu

zasadv posteoowanla w prrypadku powstania ooiaru.

1. R6wnocze6nie z alarmowaniem o niebezpieczefstwie naleiy przystapia do gaszenia

poiaru podrqcznym sprzetem ga6niczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym

lub zagroionym.

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

3. W miare moiliwosci zabezpieczyi mienie, dokumentacjq i inne warto6ciowe
przedmioty przed poiarem iinnymi osobami postronnymi.

4. Do przybycia jednostek ratowniczo-gaSniczych akcjq kieruje Dyrektor obiektu lub

osoba najbardziej opanowana i energiczna.

5. Po przybyciu jednostek ratowniczo-ga5niczych kierowanie akcja przejmuje kierownik
akcji ratowniczej, kt6ry ma prawo iadania niezbqdnej pomocy od instrtucji
padstwowych, jednostek gospodarczych, organizacji spolecznych i OBYWATELI.

5. Osoby korzystajQce z obiektu powinny zachowad spok6j i podporzqdkowai siq

dow6dcy akcji

7. Wykaz telefon6w alarmowych

PAilsTwowA STRAZ Po2ARNA . 998

POUOA -997

POGOTOWIE RATUNKOWE. 999

POGOTOWE GAZOWE.992

POGOTOWIE ENERGETVCZNE . 991

8. Postanowienia koicowe

Osobom nie przestrzeaoioce postonowieh ninieiszei instrukcii iprzepis6w przeciwpoiorowych
podleaaiq sonkciom orzepis6w wewnetrznvch lub Kodeksu Korneqo iKodeksu Wvkroczeh.
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lnstrukcia Bezpieczefistwa Poiarowego

Budynku Urzqdu Gmlny I Miasta Czerwionka-Leszczyny, tl4-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

P noro ror z BEzp tEczE N tA p RzEctwpo2ARow EGo p RAc SpAWALN lczycH

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

2.Kategoria niebezpiecze16stwa poiarowego, zagro2enia wybuchem oraz wtaiciwoSci po2arowe material6w
palnych wystqpujqcych w budynku lub pomieszczeniu.

3.Rodzaj element6w budowlanych /zapalno#/ wystepujEcych w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac spawalniczych.

4.Spos6b zabezpieczenia przeciwpoiarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urzqdzenia itp. na okres
wykonywania prac.

5.llo5( i rodzaje podrqcznego sprzqtu ga6niczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych.

6.Srodki i sposoby alarmowania straiy poiarnej oraz wsp6lpracownik6w w razie zaistnienia po2aru.

T.Osoby odpowiedzialne za catoksztatt przygotowania zabezpieczef ppoi. toku prac spawalniczych.

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

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

Podpisy czionk6w komisji:
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ZrzwolrrurE NR .... NA pRzEpRowADzENrA pRAc NrEBEzprEczNycH poZARowo

l.Miejsce prowadzenia prac:

2.Rodzaj prac

3.Czas prowadzenia prac I Dzied - | od godziny I od godziny

4.Zagroienie poiarowo - wybuchowe

5.Sposoby zabezpieczenia przed moiliwoSciq
zainicjowania poiaru wybuchu.

S.Srodki zabezpieczenia..

przeciwpoiarowe

BHP

inne

7.Spos6b wykonania prac

8.Odpowiedzialni za:

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

nazwisko i imiq wykonano

8.2.wylqczenie rejonu prac spod napiqcia elektrycznego.

nazwisko iimie wykonano

8.3.dokonano analizy stqiei par cieczy, gaz6w, pyl6w

nazwisko iimiq wykonano

8,4.instruktai stosowania Srodk6w zabezpieczenia, organizacja pracy

nazwisko iimiq wykonano

Przyjqtem do wykonania

nazwisko iimiq wykonano

9.Zezwalam na rozpoczqcie prac

w dniu - w godz. od - do-

ZEZWOLENIE JEST WAiNE TYTKO PO ZIO2ENIU PODPISoW PRZEZ OSOBY WYMIENIONE W PUNKCIE 8

10.Prace zakoiczono w dniu - o godz

wykonawca - nazwisko iimiq podpis

ll.Stanowisko pracy ijego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbari mogEcych zainicjowad po2ar

Stwierdzam odebranie rob6t Skontrolowat
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lnstrukcja Berpieczerlstwa Poiarowego

Budynku Urzqdu Gminy I Miasta Czennionka-Leszczyny,44-230 Czenrionka-Leszcryny ul. Parkowa 9

Kst4zre KoNTRoLt pRAc pozARowo-NtEBEzptEczNycH

Lp.

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

Data i godzina
rozpoczqcia prac
poiarowo-
niebezpiecznych -
nr zezwolenia

Oata i godzina

zakodczenia prac
poiarowo-
niebezpiecznych

Data i godzina
przeprowadzenia kontroli
po zakoriczeniu prac
poiarowo-
niebezpiecznych

lmiq i nazwisko
osoby
prowadzajQcej

kontrole

L 2 3 4 5 6
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Budynku Un€du Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Lesrczyny ul. Parkowa 9

ZNAKI EWAKUACYJNE

sPosoBY 4czEN rA ZNAKoW EWAKU ACYINYCH

Numer referencyjny: E001

Nazwa: WyrJcle ewakuacyrne (lewostronne)
Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego
Do podania informacjio kierunku stosowanyjest znak uzupetniajacy ze strzatka (E005, E006)

rffiEstrm6s@F@
Numer referencyjny: E002
Nazwa: \r'ryrJcle e\.,akuacyine (prawostronne)
Funkcjai Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego
Do podania informacjio kierunku stosowanyjest znak uzupelniajqcy ze strzatkq (E005, E006)

E6 EE EIg Wt,Ets
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lnstrukcia Betpiectefstwa Poiarowego

Budynku Unqdu Gmlny i Miasta Oerwionka-lenc.yny, 4&2:lO Crerwlonka-Leszazyny ul. Parkowa 9

Numer referencyjny: E005
Nazwa: Strralka klarunek ewakuacll
Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuac.ii (stnalka moie byd obr6cona o wielokrotnosd kata

90st. w stosunku do pionu. znak ten ma zastosowanie wvlacznie iako rnak uzupelniaiacv.
Przyklady stosowania znaku:

ffimEDIEtg6S@
Numer referencyjny: E006

Nazwar Strralka o nachylenlu 45st. klerunek €wekuacrl
Funkcja: Do Wznaczania kierunku ewakuacji (stnalka moie byi obr6cona o wielokrotnold kata
90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wvla.znie iako znak uzuDelniaiacy.
Przyklady stosowania znaku:

ffiWriEffilEN
Numer referencyjny: E007
Nazwa: Mieisce rbi6rki do ewakuacil
Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbi6rki do ewakuacji

Numer referencyjny: 8024
Nazwa: Mlels.e rbldrll do ewakuacri dla inwalid6w
Funkcia: wskazuje lokalizacjq tymczasowej strefy bezpieczeistwa (kryj6wki) dla oczekuiqcych
pomocy, k6rzy nie mogA korzystad ze schod6w w przypadku ewakuacji

Numer referencyjny: E016

Nazwa: Okno ewakuacyine r drabine ewakuacylnq
Funkcia: Wskazuje miejsce, w ktdrym znajduje sie okno ewakuacyjne z zamontowani drabinE

Numer referencyjny: E017

Narwa: okno ewlkuacylne
Funkcja: Wskaruje miejsce, w kt6rym znaiduje sie okno ewakuacyjne, dzleki kt6remu slulby
ratunkowe moge ratowad ludziza pomoce drabiny

Numer referencrny: E008

Nazwa: Stluc aby uryskad d6tep
Funkcja: Oznaczenie pokryW, kt6rq naleiy stluc w celu uzyskania dostQpu do klucza
otwierajqcego wyjJcie ewakuacyjne

Numer referencyjny: E018
Nazwa: Prrekrecla aby otworrya
Funkcj.: lnformuj€, ii naleiy przekrecid llamke drzwi bezpieczeistwa w kierunku przeciwnym do
ruchu wskaz6wek zegara, aby dnwi slq otworzyly
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Numer referencyiny: E019
Nazwa: PnGkecld aby otworryt
Funkcja: lnformuie, ii naleiy przekrecid klamke drzwi bezpieczeistwa w kierunku zgodnym z
n chem wskaz6wek zeSara, aby dr.wi siq otwotzw

Numer refurencyj ny: E022
Nazwa: Pchaa .by otrrorrya dr:wi (lrycl
Funkcja: Wskazuie, ii po nacilniqciu dtzwiotwierajA sie na lewo

Numer referencyjny: E023
Nazwa: pchad aby otwor.ya dflwl(prawe]
Funkcja: Wskazuje, ii po nacl3niqciu drzwi otwie.a.iQ siq na prawo

Numer referencyjny: 8033

Nazwa: Prresui dnwlw prawo aby otworrya
Funkcja: Wskazuje kierunek, w kt6rym otwieraje sie drzwi peesuwne

Numer referencyiny: E034
Nazwa : Prresui drrwi w lewo aby otworayd
Funkcia: Wskazuje kierunelg w kt6rym otwierajQ sie drzwi przesuwne

Numer referencyiny: E057
Nazwa: Orrwl otwlerara sle prre. pociQtniqcie z lewe, rtrony
Funkcja: Wskazu.ie, ie drzwi otwiera siQ pociaga.iAcje z lewej strony

Numer referencyjny: E058
Nazwa: Or.wiotwieralq sie pnez pociatniecie z prawei strony
tunkcja: Wskazuje, ie drzwi otwiera sie pociqgajec je z prawej strony

Numer referencyjny: E059
Nazwa : Drablna ewakuacylna
Funkcja: Wskazuje lokalizacjq trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej

Numer referencyjny: E003
Nazwa: Pienxsaa pomoc medyczna
Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzQtu lub zaplecza pierwszej pomocy
Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczedstwa. lnstrukcje bezpiecze stwa inapisy.
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lnstrukcia Bezpieczedstwa Poiarowetg

Budynku Unedu Gmlny I Mlasta Czerwionka-l-eszcryny, 4+230 Qerwionka-Leszczyny ul, Parkowa 9

Numer referencyjny: E004
Nazwa: Telefon elarmowy
Funkcja: Do wzywania pierwszej pomocy lub ratunku
Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeistwa. lnstrukcje bezpieczedstwa inapisy.

Numer referencyjny: E0O9

Nazwa: Lekara
Funkcja: Wskazuje mieisce, gdzie w naglych wypadkach moina znaleri lekarza

Numer referencyjny: E010
Nazwa: Defi brylator (AED,

Funkcja: wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje siq automatyczny defibrylator zewnqtrzny

Numer referencyjny: E011

Nazwa: Prysrnic do prremywania ocz[
tunkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje siQ prysznic do przemywania oczu

Numer.eferencyjny: E012
Nazwa: Prysznlc bezpiecredstwa
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znaiduje sie prysznic bezpiecze6stwa.

Numer referencyjny: E013
Nazwa: Nosze
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajdujE siQ nosze

Numer referencyjny: E027
Nazwai Walizka medyczna
Funkcja: Wskazuje lokalizacje walizki medycznej

Numer ref erencVjny: E028
Nazwa: Resuscytator z tlenem
Funkcja: Wskazuje lokalizacje resuscytato.a tlenu

Numer referencyjnyi E028
Nazwa: Aparat oddechowy
Funkcja: Wskazuje lokalizacjQ aparatu oddechowego
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lnstrukcia Bezpiecreistwa Poiarowego

Budynku UrzQdu Gminy i Miasta Czerulonka-Lesrcryny, 44-230 Czerwionka-Lesrczyny ul. Parkowa 9

Nazwa: Gainica
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktdrym znajduje sie ga3nica

Nazwa: Hydrant wewnetrzny
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje sie wai poiarniczy

Nazwa: Drabina poiarowa
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduie siq drabina, kt6ra moina uiywad wylecznie
do Baszenia poiaru

Nazwa: Zestaw sprzetu ochrony przeciwpoiarowej
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajdu.ie sie sprzQt poiarniczy

Nazwa: Alarm poiarowy
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znaiduje sie przycisk alarmow

Nazwa: Telefon alarmowania poiarowego
Funkcja: Wskazuje miejsce, w kt6rym znajduje siq telefon alarmowy

Nazwa: lnstalacja gaszenia gazem
Funkcja: Wskazuje lokalizacj€ stalei baterii gagniczej

Nazwa: w6zek gainicry
Funkcja: Wskazuje lokalizacie ga{nicy na k6lkach
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lnstrukcia Bezpieczefstwa Poiarowego

Budynku Unedu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesrcryny, 44-230 Crerwlonka-leszczyny ul. Parkowa 9

Nazwa: Przenoany aSreSat piany
Funkcja: Wskazuie lokaliracje przenoSnej ga3nicy pianowej

Nazwa: Aplikator mgh wodnei
tunkcia: Wska:uie lokali:aciq aplikatora mgly wodnej

Nazwa: stala instalacia gainicza

Funkcia: Wskazuie lokalizaciq stalej lnstalacji gainiczej

Nazwa: Stale Urzedzenia Gainicze Wodne
Funkcja: Wskazuie lokalizacjq stalej instalacji gaSniczei wodnej

Nazwa: Stacja spustowa
Funkcja: Wskazuie poloienie stacji zdalnego zwalniania

Nazwa: Monitor poiaru
Funkcja: Wskazuje lokalizacjq mieisca monitorowania poiaru

Nazwa: Koc gainiczy

Funkcja: Wskazuie miejsce, w kt6rym znajduje sie koc ga6niczy
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lnrtrukcia Bezpieczeistwa poiarow€go

Sudynku Unedu Gmlny i Miasta C.erwlonka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul, parkowa 9

Sposoay zlaezptEczENtA pRAc po2ARowo NtEBEzptEczNycH

Palne materialy, kt6rych usuniQcie poza zasiqg rozprysk6w spawalniczych jest niemoiliwe, oslaniamy
w spos6b gwarantujEcy bezpieczeistwo: 1-ekran z blachy, 2-koc gaSniczy

-fr
a _-i,-

Rys. 2

Spawane przewody, czqici maszyn i urzqdzef oraz elementy konstrukcii budowlanych stykajQce sie
z materialami palnymi lub przebiegajqce w pobliiu nich naleiy skutecznie chlodzii: 1-przew6d
doprowadzajEcy wodq, 2-zwo.je sznura z wl6kna niepalnego, 3-koc gainiczy

Rys.3

Wszystkie otwory iszczeliny prowadzEce do sEsiednich pomieszczef i pozostaiqce w zasiqgu rozprysk6w
spawalniczych powinny by6 uszczelnione za pomocE niepalnego materialu - 1

Rys.4

Z izolowanych rurociEg6w, na kt6rych prowadzi sie prace spawalnicze, naleiy usunQi izolacje cieplne na
odcinku Swarantujqclm bezpieczefstwo, a w razie potrzeby (izolacja latwopalna) chlodzi6 skutecznie
np. sposobem pokazanym na rysunku: l-przewody doprowadzajqce wode, 2-zwoje sznura z wl6kna
niepalnego

7
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lnstrukcla Bezpieczefstwa Poiarowego

Sudynku Ur.edu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Cretwiorka-Leszczyny ul. Parkowa 9

Rys. 5

Elementy instalacji rozgnewajace siq przy spawaniu bezposrednio od plomienia lub na drodze
przewodnictwa cieplnego, stykajqce siQ z materialami palnymi, naleiy zdemontowad lub skutecznie

chlodzi(: 1-palna 6cianka, 2-niepalna wykladzina, 3-haki podtrzymujQce instalacje

Rys. 6

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

'-,---- 
- r, -Z-- rlL& -ii,

Rys. 7

ciqte lub spawane poiemniki, mogace zawieraC gazy lub pary cieczy palnych, naleiy przed

przystQpieniem do prac wypelniC gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego
podawanymi pnez lapaczkq iskier: l-{apaczka iskier, 2-woda, 3-przew6d doprowadzajqcy gazy do
wnetr.a poiemnika

Rys. 8

Niewielkie poiemniki, mogqce zawieraC palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie
przed zapaleniem lub wybuchem napelniajqc je wodq - 1
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Instrukcia Bezpieczefstwa Poiarowego

Budynku Uzqdu Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny, rt4-230 Czerwionka-Leszcryny ul. Parkowa 9

Korusperr CwrczrN z EWAKUAcJt oBtEKTU

Plan - konspekt dwiczei z ewakuacji obiektu lub jego czq5ci.

Zatwierdzam:

Data i godzina przewidywanego
dwiczenia.

Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce
zbi6rki.

Cel iwiczefi.

Osoba odpowiedzialna i wyznaczona do
wykonania iwiczenia.

lmiq i

Stanowisko i funkcja
Nazwisko

i Nazwisko
Stanowisko ifunkcja

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

Powiadomiono
Padstwowq Strai Poiarnq

Policjq

I

I

I

L9^11_ _Lrb FAX nr

w dniu rrirnx it
nspektorat Ochrony ppoi. w dniu lub FAX nr

Zakof czenie iwiczefi nastqpilo w dniu o godzinie

Uwagiiwnioski.

Szkic sytuacyjny.
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LEGENDA
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wyiScie ewakuacyjne

Kerunek ewakuacii

GaJnlca

Hydrant

Wylacznik prqdu

Gl6wny zaw6r gazu

Drzwi przeciwpoiarowe

Mieisce zbi6rki do ewakuacii

strefa zagroienia wybuchem

Hydrant zewnqtrzny

Droga poiaaowa
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lnstrukcra Berpieczefstwa Poiaroweto

Budynku Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-lesrcryny, 44-230 Czersignka-Leszczyny ul. parkowa 9

INSTRUKcJA oBsrucr GASNrcy pRoszKowEJ

Gadnica proszkowa wykonana jest w postaci cylindrycznego zbiornika metalowego, do kt6rego
przymocowany jest weiyk z dyszq. Od g6ry zamykana jest pokrywa, w kt6rej umieszczony jest
zaw6r pokretny, zbijakowy, bqdi diwignia. GaSnica wypetniona jest proszkiem gaSniczym oraz
sprqionym dwutlenkiem wqgla ( COz ) lub odwodnionym azotem, iako gazem sluiacym do
wyrzucania zawarto5ci ga5nicy na zewnqtrz. Do napelniania ga6nic uiywane sq proszki
wqglowe, fosforanowe lub mocznikowe. Proszki posiadaja wysoki stopiei rozdrobnienia, przy
czym im wieksze rozdrobnienie ( granulacja 10-40 mikron6w) tym wiqkszy moina osiagnqd
efekt ga6niczy. Proszki ga6nicze sq odporne na wstrzEsanie, osadzanie, zawilgocenie,
wymraianie i wygrzewanie.
Dzialanie ga(nicze proszk6w opiera siq przede wszystkim na dziataniu inhibitujacym przebieg

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

dzialania rzutu 4-5 m.

Proszki sa Srodkiem ga6niczym bardzo drogim lecz bardzo skutecznym i uniwersalnym, nie
przewodzq prEdu elektrycznego isa skuteczne przy gaszeniu urzqdzei elektrycznych pod

napieciem. Szczeg6lnie przydatne sq przy gaszeniu poiar6w materiat6w i urzqdzef o duiej
warto6ci, kt6re mogq ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu przy dzialaniu na nie cieczq zwiaszcza:

dziela sztuki, muzea, archiwa, zbiory dokumentacji oraz tam gdzie nie zachodzi moiliwoii
zatarcia siQ urzqdzef mechanicznych pod wptywem proszku.

W celu utuchomienia gotnicy naleiy:
. Zdjgd goinicq z wieszaka,
. Zerwod plombQ, wyiqe zowleczkQ i nocisnq6 diwigniQ ku dotowi do oporu lub wbii zbijab
. Chwycii prqdownicq gotnicy bqdi colq galnicq po uplywie ok, 3 sekund skierowot,
. strumie,l ptoszku na ogiei.

Jak wykazaly badania toksykologiczne oblok proszku nie stwarza niebezpieczefstwa zatrucia.
R6wniei nie sq toksyczne produkty rozpadu termicznego proszku.
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lnstrukcra Eezpiecrefstwa Poiarowego

Budynku Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Lesz.ryny ul. Parkowa 9

INSTRUKcJA oBStuGt GASNrcy SNtEGowEJ

Ladunkiem gainic dniegowych jest dwutlenek wegla, kt6ry w warunkach normalnych jest
gazem. NajczeSciej stosowany jest do gaszenia poiar6w grupy B, C, E a szczeg6lnie przydatny
jest do gaszenia urzqdzeri znajdujqcych siq pod napiqciem elektrycznym. U2ywa slq go r6wniei
w stalych instalacjach gaSniczych do zabezpieczenia material6w i urzqdzef znajdujQcych siQ

w pomieszczeniach zamkniqtych, takich jak magazyny i ladownie statk6w, jak r6wniei
laboratoriach chemicznych.
Ga5nic Sniegowych nie moina uiywa6 do gaszenia wsrystkich odmian wqgla kamiennego,
siarki, metali lekkich, wodoru ijego pochodnych oraz material6w, w kt6rych wystqpujq
zwiazki cyjank6w.
Mechanizm dziatania gajniczego polega na obni2eniu steienia tlenu w otaczajacej ogie6
atmosferze, a takie na pewnych efektach chlodzenia. Dwutlenek wqgla jest gazem

bezbarwnym, bez zapachu i ciQiszym od powietr2a. Naleiy pamiQtad, ie wywoluje szok
termiczny w nagrzanych materialach i dziala destrukcyjnie na takie materiaty jak: stal,
aluminium, ol6w a takie na powloki niekt6rych polimer6w.
W uiytkowaniu moina spotkai gaSnice 6niegowe o masie tadunku (COz ) 1,5 kg 5 kg oraz
agregaty Sniegowe 30, 50 i120 kg. GaSnica Sniegowa to zbiornik stalowy wytrzymujacy
ciSnienie okoto 200 atm. zamkniqty zaworem redukcyjnym i bezpiecznikiem. Zaw6r z jednej
strony polAczony jest rurkq syfonowq w wnetrzu butli i dyszq z rurq wylotowq z drugiej.

Sposdb uiycia gdinicy cS - 5x :
7, Zerwae plombq,
2. Podejlt do irddlo ogania,
3. Nacisnqd diwigniq zaworu ku dolowi,
4. Strumiel dwutlenku wqglo skierowod no i6dlo ognio.

UWAGA:
Unikae s,tycznoicl z rozprqionym CO2 ze wzgledu no niskq tempemture o w konsel<wencji
moiliwoiciq odmroienio cialo. Kotegorycrnie zobronio sie gaszenio CO, polqcej sie odzieiy
no czlowieku i polgcych siq zwienqt.
Koida butlo ioko zbiomik ciinieniowy podlego legolizacji pnez Unqd Dozotu Technic.nego
i termin jej koidomzowo wybljony jest no gl6wce butli. Dlotego tei konsetwacie i pneglqdy
powinny dokonywad osoby pneszkolone, gwamntuiqce bezpiecznq eksplootacjq.

Granb. anlogorve
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lnstrukcja Bezpieczeristwa Poiarowego

Budynku Unqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny,44-230 Czenrionka-leszczyny ul. Parkowa 9
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Dojazd po2arowy z KM PSP
Rybnik
Czas dojazdu - do 20 min
Dlugo66 dojazdu - 14 km
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Urzqd Gminy iMiasta Czerwionka - Leszczyny ul. Parkowa 9
Piwnica -ZLlll-0os6b

Powiezchnia - 700 m2; kubatura - 4257 m3.
Wysoko66 - ponad 12 m. llo56 kondygnacji - 3 nadziemne i 1 podziemna.
Obciq2enie ogniolre - do 500MJlm2 pom. techniczne.
Materialy niebezpieczne po2arowo - brak.
Zagro2enie wybuchem - brak
2 strefy po2arowe.
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F@ urzqdGminy i Miasta czenuionka - Lesz czynyul. parkowa g

Powierzchnia - 700 m2; kubatura- 4252 m3.
WysokoS6 - ponad 12 m.
lloS6 kondygnacji - 3 nadziemne i 1 podziemna.
Obciq2enie ogniowe - do 500MJlm2 pom. techniczne.
Materialy niebezpieczne po2arowo - brak.
Zagro2enie wybuchem - brak
2 strefy po2arowe.

Parter - ZLlll - okolo 15 os6b



Uzqd Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny ul. Parkowa 9
I Pigtro - ZL lll - okolo 15 os6b

Powierzchnia - 700
Wysokosc - ponad 12 m. llosd kondygnacji- 3 nadziemne i 1 podziemna.
Obciq2enie ogniowe - do 500MJ/m2 pom. techniczne.
Materialy niebezpieczne po2arowo - brak.
Zagro2enie wybuchem - brak
2 strefy pozarowe.



Uzqd Gminy i Miasta Czenrvionka - Leszczyny ul. Parkowa 9
ll Pigtro - ZL lll - okolo 20 os6b

Powiezchnia - 700 m2; kubatura - 4257 m3.
Wysokosd - ponad 12 m. llosc kondygnacji - 3 nadziemne i 1 podziemna.
ObciE2enie ogniowe - do 500MJ/m2 pom. techniczne.
Materialy niebezpieczne pozarowo - brak.
Zagrozenie wybuchem - brak
2 strefy po2arowe.


