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KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI 
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Wykaz osób funkcyjnych ZSE-T 
 

Lp. 
Nazwisko  

i imię 
Stanowisko 

Telefon  

kontaktowy 
Uwagi 

  
Dyrektor 

  

  
V-ce Dyrektor 

  

  
V-ce Dyrektor 

  

  Kierownik  

gospodarczy 

  

  Społ. Inspektor 

Pracy 
  

     

     

     

     

     

     

     

 /wypełnić i aktualizować na bieżąco ołówkiem  

 – w razie konieczności ochrony danych osobowych wykaz można przechowywać w zakle-

jonej kopercie, która zostanie otwarta w razie konieczności/ 
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Podstawa opracowania: 
 

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwana dalej „Instrukcją” stanowi realizację po-

stanowień § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

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

dowlanych i terenów.  

  Zawiera ustalenia Właściciela/Zarządcy/Użytkownika z zakresu ochrony przeciwpożaro-

wej dla obiektu użyteczności publicznej. 

 § 6 ust.7 powołanego rozporządzenia wymaga, aby „Instrukcja...” była poddawana 

okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu 

użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę wa-

runków ochrony przeciwpożarowej. 
 

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (tekst jednolity Dz. U.  Nr 

178 poz. 1380 z 2009r z póź. zmianami). 

 

 Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz.1118 z 2006). 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów 

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

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw-

pożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r ze zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 

119, poz. 998 z 2009r). 

 

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

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75 poz. 690 z 2002r z póź. zmianami). 

 

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

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

Nr 124, poz. 1030 z 2009r). 

 

 PN-IEC 61024-1-2 z 2002r. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymaga-

nia ogólne. 

 

 PN-92/N-01256/01-02 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Ewakua-

cja. 

 

 Dokumentacja projektowa udostępniona przez kierownictwo Szkoły. 

 

 Wizja lokalna w obiekcie oraz informacje uzyskane od kierownictwa Szkoły. 

 

 

Uwaga – niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowa-

nia opracowania w całości lub części oraz używania jej poza zakresem określonym 

w umowie. 
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Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub in-

nym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub inne-

go miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miej-

scowego zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

 

W oparciu o przytoczone akty prawne, całokształt przedsięwzięć w zakresie orga-

nizacyjnym jak i również technicznym spoczywa na właścicielu obiektu. 

W związku z powyższym Zarządzający odpowiedzialny jest nie tylko za sprawne prowa-

dzenie obiektu, ale również za zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających 

w obliczu pożaru i innego zagrożenia. 

Dlatego też, podstawowym celem „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” jest ustalenie 

wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym technicznym i porządkowym 

oraz innych, które muszą być zachowane w czasie eksploatacji obiektu. 

Do zapoznania się z instrukcją oraz przestrzegania ustaleń w niej zawartych bezwzględnie 

zobowiązani są wszyscy pracownicy, ponieważ problemy związane z pożarami wywołane 

są i dotyczą nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi szkoły przebywających w obiek-

cie.  

Postanowienia Instrukcji obowiązują również wszystkich pracowników przedsię-

biorstw i firm (osób prawnych i fizycznych) prowadzących działalność na terenie szkoły 

oraz inne osoby czasowo przebywające na terenie obiektu. Obowiązek zapoznania tych 

osób z treścią instrukcji należy do Dyrektora (osób upoważnionych) zawierających umowy 

z tymi osobami (prawnymi i fizycznymi). Obowiązek bezpośredniego zapoznania się 

z niniejszą instrukcją nie dotyczy uczestników zawodów, imprez organizowanych 

w obiekcie okazjonalnie.  

Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych doty-

czących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych. 

 

Terminologia 

 W celu ułatwienia zrozumienia używanych dalej określeń, których znaczenie 

w rozumieniu Ustawy znacznie odbiega od interpretacji potocznej, poniżej podano 

definicje najważniejszych pojęć stosowanych w instrukcji. Ilekroć w instrukcji jest 

mowa o: 

 ochronie przeciwpożarowej - rozumie się przez to realizację przedsięwzięć mają-

cych na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, 

 pożarze - rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza 

miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne,  

 innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to inne niż pożar i klęska ży-

wiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw 

przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagroże-

nie dla życia, zdrowia i mienia, 

 zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia - rozumie się przez to zapewnienie nieru-

chomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warun-

ków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, 

a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowe-

go zagrożenia, 



Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 27 

______________________________________________________________________ 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

 

6 

 działaniach ratowniczych - rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu 

ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klę-

ski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

 bezpieczeństwie pożarowym - rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie 

dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, tech-

nicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych, 

 materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to ciecze palne 

o temperaturze zapłonu poniżej 55ºC, gazy palne, ciała stałe zapalające się samo-

rzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne 

i utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21ºC, ciała stałe jednorodne o tempe-

raturze samozapalenia poniżej 100ºC oraz materiały mające skłonności do samoza-

palenia, 

 cieczy palnej - rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 100ºC, 

 zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne 

gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warun-

kach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon 

wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnie-

nia, 

 strefie pożarowej - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby     

w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzie-

lonej przestrzeni, 

 strefie zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeń, w której może 

występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utle-

niającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, 

 terenie przyległym - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu o szerokości 

równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na 

wymagania ochrony przeciwpożarowej, określonej w przepisach techniczno -

budowlanych, 

 technicznych środkach zabezpieczeń przeciwpożarowych - rozumie się przez to 

urządzenia, sprzęt, instalacje lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu po-

wstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 

 stałych urządzeniach gaśniczych - rozumie się przez to urządzenia na stałe zwią-

zane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone 

w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automa-

tycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, 

 przeciwpożarowym wyłączniku prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcina-

jący dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających in-

stalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 

 warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków 

techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy 

zagrożonej lub objętej pożarem. 
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Instrukcja obejmuje następujące zagadnienia: 
 

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, spo-

sobu użytkowania, magazynowania (składowania) i warunków technicznych 

obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.  
Rozdział 1 - Str. 8-12 
 

2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice 

oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym czynnościom konserwa-

cyjnym, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i sposoby jego użycia. 
Rozdział 2 - Str. 13-16 
 

3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, potencjalne źró-

dło powstania pożaru i możliwości rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie.  
Rozdział 3 - Str.17-27 
 

4. Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli 

takie prace są przewidywane. 
Rozdział 4 - Str. 28-29 

 

5. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich, zasady 

ewakuacji w przypadku powstania pożar lub innego miejscowego zagrożenia.  
Rozdział 5 - Str. 29-31 

 

6. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracow-

ników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.  
Rozdział 6 - Str. 31 

 

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

ich stałymi użytkownikami. 
Rozdział 7 - Str. 32-33 

 

8. Załączniki : 
 Nr 1 - protokół przekazania miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 

 Nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych, 

 Nr 3 - wzór oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją, 

 Nr 4 - wykaz znaków ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N01256/01-02, 

 Nr 5 - wykaz znaków  

 Nr 6 - zasady bezpiecznego użytkowania grzejnych urządzeń elektrycznych 

 Nr 7 - zasady postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu  

                      ładunku wybuchowego w obiekcie lub pomieszczeniu 

 Nr 8 - lista przeszkolonych osób, 

 Nr 9 - ogólny schemat postępowania na wypadek powstania pożaru 
Str. 34-45 

 

9. Rysunki: 

 rzut terenu 

 rzut piwnicy 

 rzut parteru 

 rzut sali gimnastycznej 

 rzut I piętra 

 rzut II piętra 

 rzut III piętra 

 rzut poddasza     
Str. 46-53 
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ROZDZIAŁ 1  
 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE 

Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu,  

w tym zagrożenia wybuchem. 
 

Charakterystyka obiektu 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych zlokalizowany jest w Jeleniej Górze przy 

ulicy J. Piłsudskiego 27. Składa się z trzech części o różnej wysokości, połączonych ze 

sobą ciągami komunikacyjnymi, stanowiąc jedną strefę pożarową o całkowitej po-

wierzchni użytkowej 4 858 m2 . 

  

 

1. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA 

 

1.1.1. Parametry budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną 
 powierzchnia użytkowa – 4 858 m2  

 kubatura – 25 431 m3 

 liczba kondygnacji nadziemnych – od jednej do czterech plus poddasze 

nieużytkowe 

 liczba kondygnacji podziemnych - jedna 

 wysokość budynku – 9m, 16m i 22m – budynek średniowysoki 

 maksymalna liczba osób w obiekcie – 536 

 kategoria zagrożenia ludzi – ZL III i ZL I  

 

1.1.2. Parametry poszczególnych części obiektu Szkoły: 

          A - administracyjno-dydaktyczna wraz z łącznikiem 
 powierzchnia użytkowa – 2 251 m2  

 kubatura – 10 308 m3 

 liczba kondygnacji nadziemnych – cztery 

 liczba kondygnacji podziemnych - jedna 

 wysokość budynku – 16 m – budynek średniowysoki 

 

          B - administracyjno-dydaktyczna 
 powierzchnia użytkowa – 2 298 m2  

 kubatura – 12 426 m3 

 liczba kondygnacji nadziemnych – cztery plus poddasze nieużytkowe 

 liczba kondygnacji podziemnych - jedna 

 wysokość budynku – 22 m – budynek średniowysoki 

 

          C – blok sportowy (sala gimnastyczna wraz z zapleczem) 
 powierzchnia użytkowa – 276 m2  

 kubatura – 2 697 m3 

 liczba kondygnacji nadziemnych – jedna 

 wysokość budynku – 9 m (budynek niski) 

 

1.2. Odległość od innych obiektów 

 przyległy jedną ze ścian do budynku mieszkalno-usługowego  

 11 m od budynków mieszkalno-usługowych 
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 18 m od Przedszkola Nr 2 

 18 m od Domu Kombatanta 

 6 m sali gimnastycznej od budynku na sąsiedniej działce 

 

1.3. Parametry pożarowe substancji palnych 

 w obiekcie nie stosuje się substancji pożarowo niebezpiecznych w rozumieniu  

      przepisu 

 

1.4. Gęstość obciążenia ogniowego 

 poniżej 500 MJ/m2 

 

1.5. Liczba osób w obiekcie i kategoria zagrożenia ludzi 

 liczba nauczycieli -     55 

 liczba uczniów -   464 

 liczba prac. obsługi -     17 

 

 budynek szkolny – kategoria ZL III 

 sala gimnastyczna przeznaczona na pobyt maksymalnie 200 osób – kategoria ZL I 

 aula przeznaczona na pobyt maksymalnie 150 osób – kategoria ZL I  

 

1.6. Ocena zagrożenia wybuchem 

 w obiekcie nie stosuje się i magazynuje substancji pożarowo-niebezpiecznych 

zgodnie z przepisem 

  pomieszczenia i strefy zewnętrzne kwalifikuje się jako nie zagrożone wybuchem. 

 

1.7. Podział obiektu na strefy pożarowe  

 budynek szkoły stanowi jedną strefę pożarową wraz z salą gimnastyczną.  

 

1.8. Konstrukcja obiektu szkoły oraz sali gimnastycznej:  

 główna konstrukcja nośna – cegła pełna ceramiczna (część A), kamień oraz cegła 

pełna (część B), żelbetowa (część C) 

 stropy – ceramiczno-żelbetowy (część A), w części B – betonowe pomiędzy 

drugim a trzecim piętrem oraz drewniany pomiędzy trzecim piętrem a poddaszem 

nieużytkowym, natomiast w części C – strop stalowo-ceramiczny 

 ściany zewnętrzne – cegła pełna ceramiczna (część A), cegła pełna ceramiczna 

oraz kamień (część B), cegła pełna ceramiczna (część C) 

 ściany wewnętrzne – cegła pełna ceramiczna (część A), cegła dziurawka 

(część B), gazobeton (część C) 

 konstrukcja dachu – żelbetowa, wentylowana (część A), drewniana (część B), 

stalowa (część C) 

 pokrycie dachu – papa bitumiczna na lepiku (część A), dachówka (część B), papa 

bitumiczna na lepiku (część C) 

 

1.9. Warunki ewakuacji 

 

1.9.1. Klatki schodowe  

 w budynku szkoły są trzy klatki schodowe, o konstrukcji żelbetowej, jedna w 

części A oraz dwie w części B 
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1.9.2. Długość dojścia ewakuacyjnego 

 maksymalna długość dojścia przy jednym dojściu wynosi 45 m (z sal nr 301 i 303) 

w części B 

 

1.9.3. Szerokość korytarza 

 szerokość korytarzy > 1,40 m – spełniają wymogi 

 szerokość korytarza przy sali gimnastycznej – 1,13 m 

 

1.9.4. Wyjścia ewakuacyjne z budynku szkoły 

Szkoła posiada pięć wyjść ewakuacyjnych, wszystkie zlokalizowane na paterze: 

 dwa wyjścia w części A – jedno na ul. Piłsudskiego. Dwie pary drzwi – pierwsze 

wahadłowe z blokadą o szerokości 1,48m. Drugą parę stanowi dwoje drzwi o 

szerokości 0,96m każde. Drugie wyjście z tej części prowadzi na dziedziniec. Również 

tu są dwie pary drzwi dwuskrzydłowe (98/54 i 90/67).  

 jedno wyjście w części B – bezpośrednio na dziedziniec (szer. 1,4m), drzwi 

dwuskrzydłowe 

 dwa wyjścia z części C (sala gimnastyczna) – jedno w łączniku pomiędzy 

częściami B i C, drzwi dwuskrzydłowe 95/45, prowadzące bezpośrednio na 

dziedziniec, natomiast drugie (szer. 0,97m) na boisko szkolne 

 

1.9.5. Drzwi do pomieszczeń. 

 – bezklasowe  

  Wymagania dla drzwi prowadzących na poddasze nieużytkowe - EI30.  

 

1.10. Instalacje użytkowe 

 elektroenergetyczna 

 gazowa  

 odgromowa 

 wodno-kanalizacyjna 

 centralnego ogrzewania  

 teletechniczna 

 wentylacyjna 

 monitoring /bez stałej obserwacji/ 

 

1.10.1. Lokalizacja głównych wyłączników i zaworów 

 główny wyłącznik instalacji elektrycznej znajduje się na parterze w pomieszczeniu 

nr 23, pomiędzy częścią A i B (patrz rzut nr 3.1) 

 główny zawór gazu znajduje się na zewnątrz budynku B, od ul. Teatralnej 

 gaz doprowadzony jest tylko do kuchenek gazowych w sali lekcyjnej nr 22, znajdu-

jącej się na parterze w części B 

 główny zawór wody znajduje w piwnicy w budynku B 

 

1.11.1. Instalacja hydrantów wewnętrznych 

 instalacja hydrantowa 25 z wężem półsztywnym (patrz rzuty kondygnacji) 

 

1.11.2. Instalacja sygnalizacji pożaru 

 budynek nie jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru 

 

1.11.3. Klapy dymowe 

 nie występują 
 



Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 27 

______________________________________________________________________ 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

 

11 

1.11.4. Instalacja wentylacji pożarowej 

 nie występuje 

 

1.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt 

 ilość i sposób rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków określona 

w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego /etatyzacja w rozdziale 2/ 

 

1.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 trzy hydranty zewnętrzne nadziemne zlokalizowane: 20 m od budynku szkoły, na 

skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Sudeckiej (przy barze „Marmot”), drugi w 

odległości ok. 60 m, przy budynku ul. Sudecka 13, trzeci w odległości 113 m, 

ul. Sudecka 2 - przed budynkiem straży pożarnej. 

 

1.14. Drogi pożarowe  

 droga dojazdowa zapewniona przez cały rok. Dojazd do obiektu możliwy jest od ulic 

Piłsudskiego, Teatralnej i Sudeckiej. Z ulicy Sudeckiej możliwy jest wjazd na 

dziedziniec szkoły bramą pożarową o szerokości 4,00 m. Również możliwy jest wjazd 

od ul. Teatralnej bramą o szerokości 3,40 m. 

 

 Ogólne zasady bezpieczeństwa – czynności zabronione: 

 

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie na-

stępujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 

 

 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych pożarowo; 

 

 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź nie pod-

dawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów 

prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub roz-

przestrzenienia ognia; 

 

 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych 

do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasi-

lania akumulatorowego pojazdu; 

 

 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

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

z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na da-

chach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeże-

li zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 

 

 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej 

warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo 

sąsiednich obiektów; 

 

 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsied-

niej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 
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 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na pod-

łożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi 

przez producenta; 

 

 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposaże-

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

 urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do tem-

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

 linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewo-

dów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elek-

trycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu 

powyżej 400 V; 

 

 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 

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

0,05 m od żarówki; 

 

 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

 

 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakua-

cji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość 

albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-

budowlanych; 

 

 12) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji; 

 

 13) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samo-

czynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 

 

 14) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejsza-

jący wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych; 

 

 15) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

 gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

 źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

 urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

            innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych   

            instalacji gazowej. 
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ROZDZIAŁ 2 

OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZE-

NIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY 

PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM 

I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM 
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i sposoby jego użycia. 

 

 

1/ Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice i agregaty gaśnicze) 
 

Obiekty wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymogami określonymi 

w § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Gaśnice przenośne spełniają wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm 

europejskich (EN), dotyczących gaśnic, rodzaj gaśnic jest dostosowany do gaszenia tych 

grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które 

mogą wystąpić w obiekcie. Zastosowano gaśnice proszkowe skuteczne w gaszeniu poża-

rów grup ABC w obecności urządzeń elektrycznych pod napięciem. Jedna jednostka sprzę-

tu gaśniczego o masie środka 2kg (lub 3 dcm3) przypada na każde 100 m2 powierzchni. 

 

Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 4 858 m2, w związku z powyższym minimalna 

ilość środka gaśniczego dla obiektu wynosi 97, 16 dcm3. 

Ilość gaśnic: 

 17 szt. GP-6x ABC = 102 dcm3 

 6 szt. UGS-2x BC (komputerowe) = 12 dcm3 

Ilość środka gaśniczego w obiekcie wynosi 114 dcm3. 

Obiekt wyposażono w następujące ilości podręcznego sprzętu gaśniczego: 

Piwnica 

gaśnica typu GP-6x/ABC 3 szt. Korytarze   

gaśnica typu GP-6x/ABC 1 szt. Pom. konserwatora  

Hydrant wewnętrzny 25 2 szt Korytarze   

Parter 

gaśnica typu GP-6x/ABC 2 szt. Korytarze  

gaśnica typu UGS-2x/BC 1 szt. Prac. komputer. Nr 19 

gaśnica typu GP-6x/ABC 1 szt. Pom. tablic elektr. Nr 23 

gaśnica typu UGS-2x/BC 1 szt. Serwerownia Nr 17 

Hydrant wewnętrzny 25 3 szt. Korytarze  

I piętro 

gaśnica typu GP-6x/ABC 2 szt. Korytarze   

gaśnica typu UGS-2x/BC 1 szt. Prac. komputerowa Nr 108 

hydrant wewnętrzny 25 3 szt. Korytarze  

II piętro 

gaśnica typu GP-6x/ABC 2 szt. Korytarze  

gaśnica typu UGS-2x/BC 1 szt. Prac. Komputerowa Nr 212 

hydrant wewnętrzny 25 3 szt. Korytarze  

III Piętro 

gaśnica typu GP-6x/ABC 3 szt. Korytarze   

gaśnica typu GP-6x/ABC 2 szt. Biblioteka Nr 311 i 312 

gaśnica typu GP-6x/ABC 1 szt. Pom. strychowe  

gaśnica typu GS-3x/BC 2 szt. Prac. komputerowa Nr 305 i 307 

hydrant wewnętrzny 25 3 szt. Korytarze  

Blok 

sportowy 

gaśnica typu GP-6x/ABC 1 szt. Korytarz - łącznik  

hydrant wewnętrzny 25 1 szt. Korytarz - łącznik  
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2/ Zasady rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego:  
 

1) odległość dojścia do sprzętu pożarniczego nie powinna być większa niż 30 m.,  

2) sprzęt pożarniczy powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych:  

 - przy wejściach i klatkach schodowych,  

 - przy przejściach i korytarzach,  

 - przy wyjściach na zewnątrz pomieszczenia,  

3) w obiekcie sprzęt należy tak umieszczać, aby był widoczny i nie utrudniał przejścia, 

4) odległość sprzętu pożarniczego od styku dwóch ścian powinna wynosić co najmniej 

0,5 m, a przy oknach i drzwiach dwukrotną szerokość skrzydła okna lub drzwi, 

5) do sprzętu pożarniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 

1m, odległość sprzętu pożarniczego od konwencjonalnych źródeł ciepła /grzejniki, 

piece, promienniki/ nie powinna być mniejsza niż 1m.,  

6) dojścia do sprzętu pożarniczego i sprzęt powinny być oznakowane zgodnie z normą 

PN - 92/N-01256/01 - znaki ochrony przeciwpożarowej.  

 

3/ Grupy pożarów - zakres stosowania środków gaśniczych. 
 
 

Grupa  

pożaru 

Rodzaj palącego się materiału  

i sposób jego spalania 

Typy gaśnic przenośnych skutecznych  

przy gaszeniu pożaru danej grupy 

 

Pożary ciał stałych pochodzenia organicz-

nego, przy spalaniu których obok innych 

zjawisk powstaje zjawisko żarzenia np.: 

drewno, papier, węgiel, słoma, tworzywa 

sztuczne, tekstylia itp. 

 gaśnice proszkowe z ładunkiem proszku 

gaśniczego ABC; 

 gaśnice płynowe; 

 gaśnice pianowe. 

 

 

Pożary cieczy palnych i substancji stałych 

topiących się wskutek ciepła wytwarzają-

cego się podczas pożaru a następnie palą-

cych się tak jak ciecze palne np.: benzyna, 

tłuszcze, farby, oleje, smoła, rozcieńczalni-

ki itp. 

 gaśnice CO2; 

 gaśnice proszkowe z ładunkiem proszku 

gaśniczego ABC; 

 gaśnice proszkowe z ładunkiem proszku 

gaśniczego BC; 

 gaśnice płynowe; 

 gaśnice pianowe. 

 

Pożary gazów palnych, np.: acetylen, butan, 

metan, propan, wodór, gaz ziemny i miej-

ski. 

 gaśnice CO2; 

 gaśnice proszkowe z ładun-

kiem proszku gaśniczego 

ABC; 

 gaśnice proszkowe z ładunkiem proszku 

gaśniczego BC. 

 

Pożary metali, np.: aluminium, sód, potas, 

lit, magnez i ich związki. 
 gaśnice proszkowe z ładunkiem proszku 

gaśniczego gaszącego metale (specjalne 

proszki gaśnicze) 

 

Pożary tłuszczów i olejów jadalnych w 

urządzeniach kuchennych. 
 gaśnice do gaszenia tłuszczów urządzeniach 

kuchennych. 
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4/ Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

 
 

5/ Czasookresy i sposób badań oraz konserwacji instalacji i urządzeń mających 

wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 
 

Lp. 

Nazwa  

urządzenia 

/instalacji 

Typ badań Czasookres badań Wykonawca 

1 2 3 4 5 

1. Gaśnice 

Przegląd rutynowy obejmujący spraw-

dzenie, czy gaśnice: 

- znajdują się w miejscach wyznaczo-

nych 

- są wyraźnie oznakowane, nie zastawio-

ne 

- nie ma widocznych uszkodzeń, oznak 

korozji 

- plomba zabezpieczająca zawleczkę 

gaśnicy jest nienaruszona, 

- w gaśnicach wyposażonych w mano-

metr wskaźnik znajduje się w obrębie 

zielonego pola 

1 raz na pół roku 
Wyznaczony 

pracownik 

Roczny przegląd i konserwacja 1 raz w roku 
Wykonawca 

zewnętrzny 

Przegląd warsztatowy – naprawa okre-

sowa obejmująca przetworzenie lub 

wymianę środka gaśniczego i wymianę 

elementów ulegających starzeniu oraz 

rewizję wewnętrzną zbiornika wymaganą 

przez przepisy UDT 

1 raz na 5 lat 
Wykonawca 

zewnętrzny 

  

Naprawy doraźne 

Po każdym użyciu 

lub w wypadku 

uszkodzenia gaśni-

cy 

Wykonawca  

zewnętrzny 

2. 
Instalacja hy-

drantów we-

Przegląd rutynowy– zakres zgodny z PN-

EN 671-3 obejmujący sprawdzenie, czy 
1 raz na pół roku 

Wyznaczony  

pracownik 
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wnętrznych hydrant: 

- nie jest zastawiony, jest widoczny i ma 

czytelne oznakowanie i instrukcję, 

- nie ma widocznych uszkodzeń, oznak 

korozji lub wycieków 

- wyposażenie hydrantu jest kompletne 

(zawór, wąż, prądownica) 

Przegląd roczny – zakres zgodny z pkt 

6.1 PN-EN 671-3 
1 raz w roku 

Wykonawca 

zewnętrzny 

Sprawdzenie węży stanowiących wypo-

sażenie hydrantów na ciśnienie we-

wnętrzne, 

1 raz na 5 lat 
Wykonawca 

zewnętrzny 

3. 

Lampy oświe-

tlenia ewakua-

cyjnego 

Oględziny, sprawdzenie prawidłowości 

funkcjonowania, widoczności 
1 raz w roku 

Wykonawca zewnętrz-

ny lub wyznaczony 

pracownik posiadający 

wymagane uprawnienia 

Sprawdzenie stanu akumulatorów 1 raz w roku 

Wykonawca zewnętrz-

ny lub wyznaczony 

pracownik posiadający 

wymagane uprawnienia 

4. 

Instalacje 

i urządzenia 

elektryczne o 

Uzn do 1kV 

Oględziny 1 raz w roku 

wyznaczony pracownik 

posiadający wymagane 

uprawnienia 

Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, 

napięć i obciążeń, skuteczności zerowa-

nia, ochrony przeciwporażeniowej) 1 raz na 5 lat 

Wykonawca zewnętrz-

ny lub wyznaczony 

pracownik posiadający 

wymagane uprawnienia 

 

5. 
Instalacje pioru-

nochronne 

Oględziny (sprawdzenie stanu technicz-

nego przewodów, zwodów, złączy po-

miarowych) 

1 raz w roku 

Pracownik posiadający 

wymagane uprawnienia 

lub wykonawca ze-

wnętrzny 

Badanie okresowe 1 raz na 5 lat 

Pracownik posiadający 

wymagane uprawnienia 

lub wykonawca ze-

wnętrzny 

6. 

Przewody dy-

mowe i spali-

nowe 

Usunięcie zanieczyszczeń 2 razy w roku Kominiarz 

7. 

Przewody wen-

tylacyjne (wen-

tylacja grawita-

cyjna) 

Usunięcie zanieczyszczeń 1 raz w roku Kominiarz 

8. 

Przewody wen-

tylacyjne (wen-

tylacja mecha-

niczna) 

Usunięcie zanieczyszczeń 1 raz w roku 

Instalator posiadający 

uprawnienia wymagane 

prawem budowlanym 

 

 

6/ Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

 do zaopatrzenia wodnego dla celów przeciwpożarowych i do zewnętrznego gasze-

nia pożaru, służą hydranty zewnętrznej miejskiej sieci wodociągowej DN 80 w ilo-

ści 3 szt. (wg opisu - Rozdział 1, pkt. 1.13) 
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ROZDZIAŁ 3 

SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU  

I INNEGO ZAGROŻENIA 
potencjalne źródło powstania pożaru  

i możliwości rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie. 

 
 1/ W przypadku zauważenia jakichkolwiek symptomów zagrożenia świadczących 

o postaniu pożaru lub innego zagrożenia (dym, płomień, ulatnianie się gazu itp.) 

należy powiadomić Dyrektora lub osoby zastępujące - przy pomocy dostępnych 

środków.  

 

 1) Niezwłocznie zaalarmować przy użyciu wszelkich dostępnych środków: 

a/ Państwową Straż Pożarną - nr tel. 998 lub 112 

b/ Dyrektora Szkoły 

c/ Kierownika gospodarczego 

 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ogłoszenie alarmu o grożącym 

niebezpieczeństwie następuje poprzez uruchomienie dzwonka elektrycznego  

poprzez cztery powtórzenia: 

4 x 5 sekund dzwonek / 3 sekund przerwy 

dla pożaru lub innego zagrożenia 

 

4 x 1 sekunda dzwonek / 1 sekunda przerwy 

dla ataku terrorystycznego 

 
Równolegle o zaistniałej sytuacji należy informować  

poprzez komunikat głosowy /w sposób donośny i zdecydowany/. 

W przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego, bądź awarii dzwonka elek-

trycznego sygnał ten zostaje zastąpiony dzwonkiem ręcznym, gwizdkami oraz 

poprzez komunikat głosowy. 

 

2) W przypadku wystąpienia dużego zadymienia i braku możliwości ewakuowania się 

wewnętrznymi korytarzami należy powiadomić o fakcie jak w punkcie 1 i przystą-

pić do uszczelnienia drzwi w pomieszczeniach i oczekiwaniu w spokoju na przyby-

cie jednostek Straży Pożarnej oraz próbie ewakuacji przez okna, 

 

3) Przystąpić do akcji ewakuacyjnej osób zagrożonych, zachowując przy tym opano-

wanie spokój oraz równocześnie prowadzić akcję gaśniczą środkami będącymi na 

wyposażeniu budynku, 

 

4) W przypadku powstania pożaru po godzinach pracy osoba dozorująca szkołę lub 

przebywająca w obiekcie obowiązana jest: 

- zawiadomić o wyżej wymienionym fakcie straż pożarną i osoby, o których mowa 

w pkt. 1, 
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- przystąpić niezwłocznie do zlikwidowania lub ograniczenia rozprzestrzeniania się 

pożaru, wykorzystując do tego celu podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

Przy telefonicznym alarmowaniu straży pożarnej należy po zgłoszeniu się dyżurujące-

go strażaka, spokojnym i wyraźnym głosem podać:  

  

 gdzie się pali (dokładny adres, nazwa obiektu, pomieszczenia),  

 co się pali (rodzaj materiałów palnych),  

 czy są zagrożone osoby, 

 jakie obiekty, pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem,  

 swoje nazwisko i numer telefonu, z którego nadano meldunek.  

Po przekazaniu informacji słuchawkę telefoniczną należy odłożyć dopiero wtedy, gdy dy-

żurny straży pożarnej poleci się rozłączyć. Jeżeli prowadzimy rozmowę z telefonu komór-

kowego, należy jak najszybciej kierować się do wyjścia ewakuacyjnego i możliwie długo 

przekazywać aktualną sytuację.  

 

Przykład zgłoszenia informacji o pożarze 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, przy ulicy Piłsud-

skiego 27, w piwnicy jest silne zadymienie, czuć zapach spalenizny. W tej chwili trwa 

ewakuacja wszystkich osób z budynku, nie mam informacji o osobach zagrożonych. 

Nazywam się ……….………., jestem konserwatorem w szkole. 

Dzwonię z telefonu nr ………………….. 

Proszę o pomoc! 

Procedury postępowania podczas pożaru budynku dla osób, które zauważyły pożar oraz 

dla osób zagrożonych – załącznik.  

 Po dokonaniu oceny sytuacji Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o konieczności 

przeprowadzenia ewakuacji ludzi z pomieszczeń i obiektu.  

 

5) Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową 

Osoba odpowiedzialna Zakres odpowiedzialności 

Dyrektor ZSE-T 
Odpowiedzialny za stan ochrony przeciwpożarowej w szkole, a 

w szczególności za:  

 Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowla-

nych, instalacyjnych . 

 Wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożar-

niczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach. 

 Zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń 

zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi 

sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie. 

 Osobom przebywającym w  budynku zapewnienie bezpie-

czeństwa i możliwość ewakuacji. 
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 Przygotowanie obiektu  do prowadzenia akcji ratowniczej. 

 Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożaro-

wymi. 

 Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagro-

żenia. 

 W momencie zdarzenia wyznaczenie kierownika ewakuacji 

V-ce Dyrektorzy ZSE-T  Nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań 

techniczno-budowlanych i  instalacyjnych  

 Nadzór nad przygotowaniem obiektu budowlanego i terenu 

do prowadzenia akcji ratowniczej 

 Stosowanie odpowiednich sankcji karnych w stosunku do 

pracowników, którzy przyczyniają się do zaniedbań stwa-

rzających zagrożenie pożarowe 

Kierownik gospodarczy ZSE-T  Nadzór nad rozmieszczeniem sprzętu ochrony przeciwpo-

żarowej, znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpoża-

rowej  

 Zapewnienie dostępu do wyjść ewakuacyjnych, sprzętu 

pożarniczego, tablic rozdzielczych, wyłączników oraz za-

worów  gazu  

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów pożarowych przez 

pracowników szkoły 

 Udział w komisji dopuszczającej wykonywanie prac poża-

rowo – niebezpiecznych 

 Wnioskowanie o zastosowanie sankcji wobec osób stwa-

rzających bezpośrednie zagrożenie pożarowe 

 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie 

 Nadzór nad okresowymi przeglądami sprzętu gaśniczego  

 Nadzór nad aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa poża-

rowego 

 Nadzór nad znajdującymi się w budynku instalacjami 

użytkowymi  

 Nadzór nad znajdującym się w budynku podręcznym 

sprzętem gaśniczym 

 Aktywne uczestnictwo w działaniach ratowniczo-

gaśniczych poprzez rozpoznanie zagrożenia, alarmowanie, 

powiadamianie służ oraz kierownictwa, udrożnienie 

wszystkich drzwi ewakuacyjnych, wykonywanie innych 

zadań przydzielonych przez kierownictwo ZSE-T 

Społeczny Inspektor Pracy  Znać procedury postępowania w przypadku pojawienia się 

sygnału alarmowego świadczącego o powstaniu pożaru  

 Organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych 

 Udział w komisji dopuszczającej wykonywanie prac poża-

rowo – niebezpiecznych 

 Udział we wszelkich działaniach związanych z bezpie-

czeństwem pracowników i uczniów 
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 Aktywnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo-

gaśniczych 

Pracownicy portierni, konserwato-

rzy i obsługi  ZSE-T 

 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 

 Znać rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego, prze-

ciwpożarowego włącznika prądu, głównego zaworu gazu 

 Prowadzić ciągły dozór obiektu pod kątem  bezpieczeń-

stwa pożarowego 

 Znać procedury postępowania w przypadku pojawienia się 

sygnału alarmowego świadczącego o powstaniu pożaru  

 Znać lub posiadać wykaz telefonów służb ratunkowych i 

kierownictwa  szkoły 

 W przypadku zauważenia czynników mogących wpłynąć 

na zagrożenie pożarowe lub inne miejscowe zagrożenie 

niezwłocznie powiadomić  Dyrektora szkoły 

 Aktywnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo-

gaśniczych poprzez alarmowanie, powiadamianie służ oraz 

kierownictwa, udrożnienie wszystkich drzwi ewakuacyj-

nych, wykonywanie innych zadań przydzielonych przez 

kierownictwo ZSE-T 

Wszyscy pracownicy ZSE-T 

 

 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 

 Znać drogi i wyjścia ewakuacyjne 

 Znać miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego  

 Znać zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego 

 Zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu zauważone nie-

prawidłowości mogące wpłynąć negatywnie na stan ochro-

ny przeciwpożarowej 

 Uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpo-

żarowej 

 Znać numery telefonów alarmowych 

 Znać procedury postępowania na wypadek powstania po-

żaru lub innego miejscowego zagrożenia 

 

 Wszyscy pracownicy podporządkowują się kierującemu działaniami ratowniczymi, 

tj. który pełni tę funkcję do czasu przybycia Dyrektora Szkoły, przybycia jednostek straży 

pożarnej. Do podstawowych zadań Dyrektora Szkoły (lub osoby go zastępującej) należy 

min. udanie się na miejsce pożaru, gdzie dokonuje oceny zagrożenia oraz określa prognozę 

rozwoju sytuacji. W przypadku konieczności podejmuje decyzję o natychmiastowym prze-

prowadzeniu ewakuacji ludzi z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych działaniem czyn-

ników pożaru lub z całości obiektu. Wydaje również pracownikom polecenie przystąpienia 

do próby wygaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Po przybyciu na 

teren działań ratowniczych jednostek straży pożarnych przekazuje kierowanie akcją ich 
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dowódcy, z którym w dalszym ciągu ściśle współpracuje.  

  

 Dyrektor Szkoły (lub osoba wyznaczona) ustala i przekazuje kierującemu działa-

niami ratowniczymi informacje o ilości i rozmieszczeniu w poszczególnych częściach bu-

dynku pracowników oraz uczniów. W przypadku otrzymania polecenia włączenia się do 

akcji bierze czynny udział w działaniach ratowniczych. Ponadto - z chwilą otrzymania 

polecenia wyłącza dopływ energii elektrycznej poprzez główny wyłącznik przeciwpoża-

rowy prądu elektrycznego /jeżeli ta czynność nie była wykonana przed przybyciem straży 

pożarnej/. W czasie trwania działań ratowniczych organizuje alarmowanie służb ratowni-

czych zgodnie z otrzymanymi poleceniami od kierującego akcją.  

 W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludzi, wyznaczeni pracow-

nicy Szkoły wszystkie swoje czynności ukierunkowują w zakresie zapewniającym szybkie 

i bezpieczne opuszczenie obiektu przez pozostałych pracowników i uczniów. 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia szkolne:  

 krótko wyjaśniają uczniom zaistniałą sytuację,  

 zamykają okna,  

 wyłączają urządzenia elektryczne,  

 wydają polecenie uczniom zabrania ze sobą niezbędnych rzeczy osobistych,  

 zabierają ze sobą dzienniki lekcyjne (jeżeli takie funkcjonują) oraz klucze od drzwi, 

 formują uczniów w zwarte grupy ewakuowanych (kolumna dwójkowa) i opuszcza-

ją sale lekcyjne,  

 sprawdzają czy wszyscy uczniowie opuścili sale lekcyjne,  

 zamykają sale lekcyjne „tylko na klamkę”, 

 prowadzą uczniów w kierunku najbliższego, nie zagrożonego pożarem lub zady-

mieniem wyjścia ewakuacyjnego, 

 nadzorują bez przerwy zachowanie się i liczbę uczniów.  

 

 Z chwilą rozpoczęcia ewakuacji ludzi należy pamiętać o zorganizowanym jej prze-

prowadzeniu. W żadnym przypadku nie należy dopuścić do ewakuacji samoczynnej, chao-

tycznej i przypadkowej.  

Ewakuację pracowników i uczniów należy rozpocząć z pomieszczeń i stref pożarowych:  

 które są bezpośrednio objęte pożarem,  

 na których istnieje możliwość rozprzestrzenienia się ognia, dymów pożarowych 

i substancji toksycznych,  
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 które mogą być odcięte przez ogień, 

 w pierwszej kolejności z górnych kondygnacji. 

  Podczas prowadzenia działań ratowniczych pracownikom nie wolno oddalać się 

z miejsca pożaru bez zgody przełożonego, jeśli pozostawione na miejscu nie zagraża ich 

życiu.  

  Dalszym działaniem pracowników Szkoły, dotyczącym ewakuacji jest wnikliwa 

analiza lokalnego pożaru. W zależności od sytuacji pożarowej, należy podjąć działania 

gaśnicze:  

 przystąpić do lokalizacji powstałego pożaru wykorzystując gaśnice i wewnętrzną 

sieć hydrantową  

 wynieść z pomieszczeń objętych pożarem i stref pożarowych materiały łatwo pal-

ne, 

 które mogą wpływać na intensywność rozprzestrzeniania się ognia lub stanowić 

dodatkowe zagrożenie,  

 powiadomić o zdarzeniu inne służby techniczne miejskie (pogotowie ratunkowe, 

policji, energetyczne itp. - w zależności od sytuacji).  

  

 Działania powyższe pozwolą na właściwy przebieg organizacyjny ewakuacji ludzi 

oraz przygotowanie pola działań jednostkom ratowniczym straży pożarnej i innym wezwa-

nym do pomocy w działaniach ratowniczych.  

  

 Wszystkie pomieszczenia, z których wyprowadzono ludzi należy dokładnie spraw-

dzić, czy przypadkowo ktoś nie pozostał w zagrożonych pomieszczeniach.  

  W przypadku silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych, należy poruszać się w po-

zycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymie-

nie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi odde-

chowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie, sposób ten 

ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych, 

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

  

 Po przybyciu na miejsce akcji jednostek straży pożarnych lub wezwanych sił z ze-

wnątrz, należy przystąpić do działań ratowniczych, szczególnie do:  

  pomocy czynnej przy akcji ratowniczej (ewakuacji pracowników i uczniów),  

  ratowania osób, którym drogi wyjścia zostały odcięte przez pożar,  

  ewakuacji mienia i dokumentacji, itp.  
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  Ogólne zasady postępowania na wypadek powstania pożaru oraz zasady alarmo-

wania jednostek straży pożarnych określają instrukcje przeciwpożarowe (załącznik).  

  Instrukcje te należy umieścić w widocznych miejscach na terenie obiektu tj. przy 

wejściach do obiektu oraz na poszczególnych kondygnacjach.  

Do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą i ewaku-

acją kieruje zarządzający (Dyrektor) lub wyznaczona przez niego osoba. Po przybyciu za-

rządzający pozostaje w dyspozycji dowódcy przybyłej jednostki ratowniczo gaśniczej Pań-

stwowej Straży Pożarnej. 

 

2/ Przy likwidacji źródła ognia należy kierować się następującymi wskazówkami: 

 

1) przystąpienie do akcji gaszenia pożaru powinno rozpocząć się od wyłączenia do-

pływu energii elektrycznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 

 

2) wyłączenie energii elektrycznej w całym budynku należy realizować poprzez uży-

cie przeciwpożarowego wyłącznika tej energii /jeżeli takowy istnieje/ lub głównym 

wyłącznikiem prądu. W czasie godzin pracy czynność ta w miarę możliwości po-

winna być wykonana przy udziale uprawnionego pracownika /elektryka, konserwa-

tora/, 

 

3) jeżeli jest możliwe, należy podjąć działania w celu przerwania procesu palenia np. 

przez: 

a - usunięcie materiału palnego ze strefy pożaru, 

b - ochłodzenie palącego się materiału poniżej temperatury zapalenia np. przez po-

lewanie wodą, 

c - odcięcie dopływu tlenu do materiału palnego przy pomocy podręcznego sprzętu 

  gaśniczego, 

 

4) akcją ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia jednostki straży pożarnej kieruje za-

rządzający (Dyrektor), a w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez 

Dyrektora lub przebywająca w najbliższym sąsiedztwie powstałego pożaru, bądź 

osoba posiadająca największe predyspozycje w tym zakresie. 

5) wszystkie przebywające w obiekcie osoby oraz pracowników, niezależnie od zaj-

mowanego stanowiska, obowiązuje wykonywanie poleceń osoby kierującej akcją 

oraz udział w likwidacji /w miarę możliwości/ źródła ognia środkami znajdującymi 

się na wyposażeniu budynku, stosownie do otrzymanego polecenia.  

 

6) pracownikom i osobom nie wolno oddalać się od budynku bez zezwolenia osoby 

kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą, jeżeli pozostawanie w miejscu nie zagraża 

ich zdrowiu i życiu. 

 

7) w czasie akcji gaśniczej oraz likwidacji pożaru należy zachować dyscyplinę i po-

rządek.  
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3/ Potencjalne źródło powstania pożaru i możliwości rozprzestrzeniania się pożaru     

w budynku.  

  Pożary są zjawiskiem występującym powszechnie. Do prowadzenia skutecznej działalno-

ści w dziedzinie zapobiegania i zwalczania pożarów, oprócz określonej wiedzy ogólnej 

i technicznej niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć związanych z procesem spa-

lania, pozwalająca na wszechstronną ocenę elementów składających się na szeroko rozu-

miane zjawisko pożaru.  

  Ogólnie rzecz biorąc, spalanie jest procesem chemicznym, w czasie którego występuje 

łączenie się materiału palnego z tlenem (proces utleniania), wydzielanie się światła, ciepła 

i produktów spalania. 

  Aby mógł powstać pożar, konieczne są: substancja palna, utleniacz, którym najczęściej 

jest tlen z powietrza oraz źródło ciepła mogące zainicjować proces palenia. 

  Nieodzownym warunkiem skuteczności w zapobieganiu pożarom jest obok znajomości 

mechanizmu procesu spalania, znajomość przede wszystkim tych związków przyczynowo 

- skutkowych, które warunkują możliwość powstania pożaru. Ogół tych związków można 

określić mianem „przyczyny pożaru”. 

  Czynnikiem powodującym zapalenie jest energia cieplna niesiona przez takie źródła jak: 

  - żarzące się cząstki materiału palnego, 

  - iskry elektryczności statycznej, 

  - tarcie, 

  - promieniowanie cieplne, 

  - niesprawne urządzenia i instalacje elektryczne. 

 Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczyć można: 

 - zły stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych, wadliwa ich budowa, nieod-

powiednie użytkowanie oraz niewłaściwa konserwacja, 

 - niedbalstwo i lekkomyślność przy obchodzeniu się z otwartym ogniem i innymi źró-

dłami ciepła, 

 - nieostrożność osób z papierosami i zapałkami tj. porzucanie nie wygaszonych niedo-

pałków w sąsiedztwie materiałów palnych, 

 - nieprawidłowe prowadzenie prac pożarowo - niebezpiecznych jak np. spawanie, na-

prawa dachów /np. w przypadku papy termozgrzewalnej, itp./ 

 - nieostrożność osób przy użytkowaniu odbiorników energii elektrycznej tj. pozosta-

wienie bez dozoru włączonych urządzeń nie przeznaczonych do pracy ciągłej, 

 - niewłaściwe przechowywanie, użytkowanie i składowanie materiałów niebezpiecz-

nych pożarowo, 

 - nieodpowiednia bądź uszkodzona instalacja odgromowa, 

 - celowe podpalenia. 

 

 

Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru 
 

Rozprzestrzenianie się pożaru następuje przez przenoszenie ciepła z jednego miejsca na 

drugie.  

Może to odbywać się następującymi sposobami: 

 - unoszenie - konwekcja, 

 - promieniowanie, 

 - przewodzenie. 

  Około czterech piątych ciepła wytworzonego w czasie pożaru rozprasza się przez kon-

wekcję.  

  Produkty spalania oraz powietrze podgrzane w czasie pożaru są lżejsze niż otaczająca 

atmosfera i dlatego unoszą się ku górze. Ciepło unoszących się prądów powietrza oraz 
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gazów zdolne jest ogrzać spotkane na swojej drodze materiały palne do temperatury 

zapalenia i w ten sposób powodować rozprzestrzenianie się pożaru. 

  Wiele pożarów rozprzestrzenia się na cały budynek w przypadku, kiedy źródło ognia sta-

je się przyczyną tworzenia prądów gorącego powietrza, gazów i płomieni, przedosta-

jących się przez otwarte drzwi, popękane od wysokiej temperatury szyby okienne, 

klatki schodowe, kanały wentylacyjne, elektryczne itp. do wyżej położonych kondy-

gnacji i sąsiednich pomieszczeń, zapalając na swojej drodze materiały palne. 

   Główne przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru to: 

 - późne zauważenie pożaru 

 - niewłaściwe składowanie materiałów palnych, 

 - brak podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów w zarodku, 

 - nieumiejętność posługiwania się przez pracowników sprzętem gaśniczym, 

 - nieznajomość przez pracowników zasad postępowania w przypadku powstania pożaru 

oraz alarmowania jednostek straży pożarnych, 

 - brak lub zły stan dojazdów pożarowych, 

 - palne elementy, z których wykonano obiekt, 

 - zastosowanie palnych materiałów dekoracyjnych do wystroju wnętrza obiektu. 

 - nieprawidłowe postępowanie i kierowanie akcja gaśniczą. 

 

Wskazania przeciwpożarowe 

 

  W pomieszczeniach oraz na terenach przyległych do obiektu zabronione jest dokonywa-

nie wszelkich czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji. 

 

 Zasady bezpieczeństwa pożarowego, których należy bezwzględnie przestrzegać, dotyczą 

w szczególności zakazu:  

 1-używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów: 

a) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

b) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez wła-

ściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

znaków bezpieczeństwa; 

 

 2-użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób nie-

zgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może 

się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

 

 3-garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych 

do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe 

zasilania akumulatorowego pojazdu; 

 

 4-rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

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

z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na 

dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, 

a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu 

podgrzewacze; 
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 5-rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiają-

cym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej od-

ległości od tych obiektów niż 10 m; 

 

 6-użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podło-

żu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi 

przez producenta; 

 

 7-przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju 

i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

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

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

b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz prze-

wodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic 

prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych 

siłowych o napięciu powyżej 400 V;  

 8-stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 

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

0,05 m od żarówki; 

 

 9-instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłącz-

niki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

 

 10-składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji 

lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość 

albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 

 

 11-zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

użycie;  

 

 12-lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszają-

cy wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach tech-

niczno - budowlanych; 

 

 13-uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,  

b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, 

c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych in-

stalacji gazowej. 

 

Zasady zapobiegania powstania pożaru 

 

  Zapobieganie pożarom stanowi najważniejszy odcinek w zabezpieczeniu przeciwpożaro-

wym obiektu. Nie walka z już powstałym pożarem lecz dbałość o usunięcie przyczyn 

mogących spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru jest najwłaściwszą 

i najbardziej celową działalnością w zabezpieczeniu przeciwpożarowym. 
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 W celu zapobieżenia możliwości powstania pożaru należy: 

 1/ utrzymać w należytym stanie urządzenia techniczne i sprzęt gaśniczy, 

 

 2/ zapewnić stały dostęp do urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, 

 

 3/ zabronić przechowywania materiałów palnych, szczególnie w nie przeznaczonych do 

tego celu pomieszczeniach, 

 4/ przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego w obiekcie i w innych 

miejscach objętych zakazem przez Dyrektora, 

 

 5/ przestrzegać zakazu rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły, lepiku i innych 

materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, 

 6/ przechowywać materiały palne w odległości większej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, 

których pow. zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C,  

 

 7/ ustawiać wyłącznie na podłożu niepalnym elektryczne ogrzewcze, z wyjątkiem urzą-

dzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,  

 

 8/ stosować na osłony punktów świetlnych materiały trudno zapalne w odległości nie 

mniejszej niż 0,05 m, 

 

 9/ instalować na podłożu niepalnym osprzęt instalacji elektrycznej oraz oprawy oświetle-

niowe (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe), 

 

 10/ zabronić zamykania drzwi na drogach komunikacji ogólnej w sposób uniemożliwiają-

cy ich natychmiastowe otwarcie, 

 

 11/ zabronić przechowywania i przelewania cieczy łatwo palnych w pomieszczeniach do 

tego nie przeznaczonych,  

 

 12/ przestrzegać wymagań przeciwpożarowych przy pracach pożarowo- niebezpiecznych, 

 

 13/ użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymagania-

mi ustalonymi przez producenta, instalacje i urządzenia techniczne, w szczególności 

poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji, 

 

 14/ zaznajamiać pracowników z problematyką ochrony przeciwpożarowej obiektu.  
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ROZDZIAŁ 4 
 

SPOSOBY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH 

POD WZGLĘDEM POŻAROWYM, JEŻELI TAKIE PRACE 

 SĄ PRZEWIDYWANE 
 

1/ „Instrukcja zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych” ma na celu okre-

ślenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników za zapewnienie bezpieczeń-

stwa pożarowego przy wykonywaniu tych prac. 

 

 Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć: 

„wszelkie prace, mogące powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania poża-

ru lub wybuchu”, a w szczególności wszelkie prace, nieprzewidziane normalnym to-

kiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak prace re-

montowo - budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz 

obiektu, na przyległym do niego terenie lub w strefach zagrożonych wybuchem. 

 

2/ Do prac takich należy zaliczyć m. in: 

1) spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, 

2) podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów, 

3) rozniecanie ognisk, podgrzewanie lepiku, smoły, itp., 

4) wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów oraz pyłów, przy których 

mogą powstawać mieszaniny wybuchowe itp., 

5) przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów, stosowanie tych cieczy i pyłów 

do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania, 

6) suszenie substancji palnych, usuwanie tych substancji ze stanowisk pracy. 

 

3/ Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac po-

żarowo-niebezpiecznych.  
 

W normalnych warunkach funkcjonowania w obiekcie nie występują prace 

 niebezpieczne pożarowo.  

1) Zarządzający (Dyrektor) nie dysponuje możliwościami wykonywania większych prac 

remontowo - budowlanych we własnym zakresie. Prace takie realizowane są przez 

jednostki zewnętrzne. Z wykonawcą prac zawierana jest umowa cywilno-prawna, 

w warunkach której określa się zakres odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie 

prac oraz warunki nadzoru ze strony zlecającego. Integralną częścią umowy jest pro-

tokół przekazania (załącznik nr 1) i przejęcia miejsca prowadzenia prac i oświadczenie 

wykonawcy (załącznik nr 2). 

 

2) W razie konieczności podjęcia prac stwarzających zagrożenie pożarowe, Zarządzający 

odpowiedzialny za nadzór nad wykonywaniem prac remontowych przekazuje teren, na 

którym prowadzone będą prace Wykonawcy, sporządzając na tą okoliczność stosowny 
protokół. Protokół winien zawierać klauzulę o przejęciu przez Wykonawcę pełnej od-

powiedzialności za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe prac i terenu, na któ-

rym będą one prowadzone.  

 

3) Wykonawca obowiązany jest spełnić wymogi, określone w §36 Rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
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przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 

109, poz. 719 z 2010].  

 

4) Po zakończeniu prac Zarządzający przejmuje teren protokolarnie. Wzory oświadczenia    

i protokołu stanowią załącznik do „Instrukcji...”. 

 

5) Po zakończeniu prac, całość dokumentacji dotyczącej prowadzenia prac przechowy-

wana jest u Zarządzającego obiektem. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 
 

WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ 

PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA 
 zasady ewakuacji w przypadku powstania pożaru  

lub innego miejscowego zagrożenia. 
 

1/ Zgodnie z §17.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te-

renów – w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa 

powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów 

studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy 

dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu poprzez nowych użytkowników. 

 

2/ Zasady ewakuacji w przypadku powstania pożaru.  
  

Do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą i ewakuacją 

kieruje zarządzający (Dyrektor) lub wyznaczona przez niego osoba. Po przybyciu zarzą-

dzający pozostaje w dyspozycji dowódcy przybyłej jednostki ratowniczo gaśniczej Pań-

stwowej Straży Pożarnej. 

 

1)  zorganizowanie ewakuacji poza teren obiektu wszystkich uczniów i nauczycieli 

oraz pracowników, a także osób przebywających w szkole, którym życiu lub zdrowiu 

zagraża niebezpieczeństwo, 

 

2) zorganizowanie ewakuacji mienia z poszczególnych pomieszczeń oraz zapewnienie 

jego ochrony, 
 

3) określenie miejsca składowania ewakuowanego mienia w takiej odległości od bu-

dynku, aby nie utrudniało to prowadzenia akcji przez straż pożarną, 
 

4) powołanie służby porządkowej, 
 

5) poinformowanie dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej o aktualnej sytuacji, 

udzielenie pierwszej przybyłej jednostce straży informacji dotyczącej:  

 - miejsca powstania pożaru, punktów zaopatrzenia wodnego (hydranty)  

 - wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych,  



Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 27 

______________________________________________________________________ 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

 

30 

 - wyłączników prądu, 

 - pozostawanie do jego dyspozycji  

6) wyznaczenie, osób do pełnienia dyżurów po zakończeniu akcji gaśniczej przez jed-

nostki straży pożarnej, 

  7) warunki ewakuacji - ewakuację uczniów, nauczycieli i pozostałych osób przebywa-

jących w szkole oraz mienia prowadzi się równocześnie z akcją gaśniczą – ewakuację 

ogłasza pracownik na polecenie Dyrektora lub osoby działające w jego imieniu, a także 

bez polecenia jeżeli sytuacja tego wymaga, 

  8) po zarządzeniu ewakuacji pracownicy oraz wszystkie inne osoby przebywające 

w budynku, spokojnie, bez paniki, udają się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego   

i następnie na zewnątrz budynku.  

  9) Kierunki i drogi ewakuacji zostały przedstawione na rzutach kondygnacji. Plany 

ewakuacyjne rozmieszczono na korytarzach Szkoły.  

 

Miejscem zbiórki po ogłoszeniu ewakuacji jest boisko szkolne 

 
Sala gimnastyczna z uwagi na to, jest w jednej strefie pożarowej z budynkiem szkoły  

nie może stanowić miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych.  

 

*  W przypadku pożaru pomieszczeń bloku sportowego (bliska odległość boiska 

szkolnego) miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest boisko szkolne Szkoły Pod-

stawowej Nr 1 

 

3/ W czasie ewakuacji ludzi należy przestrzegać następujących zasad: 
 

a) pierwszym obowiązkiem kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą jest zorganizowa-

nie natychmiastowej ewakuacji wszystkich osób z pomieszczeń oraz osób, którym 

życiu lub zdrowiu grozi niebezpieczeństwo, 

b) ewakuację z obiektu należy prowadzić wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi, ko-

rytarzami, klatkami schodowymi i wyjściami prowadzącymi bezpośrednio na ze-

wnątrz obiektu, 

c) ewakuacji mienia dokonuje się wówczas, gdy: 

- ruchomości są zagrożenie bezpośrednio i nie można ich ochronić przed zniszcze-

niem, 

- ruchomości utrudniają dostęp do ogniska pożaru lub umożliwiają rozszerzenie się 

pożaru, 

d) podjęcie decyzji w sprawie wyboru drogi ewakuacyjnej należy poprzedzić rozpo-

znaniem sytuacji, 

e) ewakuację należy prowadzić wyjściami ewakuacyjnymi, ciągami komunikacyjny-

mi, które są oddalone od źródła ognia, 

f) osobom prowadzącym ewakuację należy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, 

g) osoba kierująca ewakuacją powinna wyróżniać się spośród innych osób specjalnym 

oznakowaniem 

h) przed zakończeniem akcji ewakuacyjnej należy sprawdzić czy w pomieszczeniach 

nie zostali ludzie. W razie odnalezienia ich należy zapewnić bezpieczną ewakuację, 
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i) po ewakuacji wszystkich z budynku należy w miejscu zbiórki dla ewakuowanych 

sprawdzić czy są wszystkie osoby, które przebywały w zagrożonym obiekcie i po-

informować o tym kierującego akcją ratowniczą, 

j) akcję ewakuacyjną mienia zarządza Dyrektor, a rozpoczyna się w następującej ko-

lejności: 

   - nośniki ważnych informacji, 

   - pozostały sprzęt i ważniejsze dokumenty wynosząc je do ustalonych miejsc 

    ewakuowania. 

 

ROZDZIAŁ 6 
 

SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, 

W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, 

Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI 

ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI 

 
1/ Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi jest obowiązkiem ustawo-

wym (art. 4.6 „Ustawy o ochronie przeciwpożarowej”) i ma na celu zapoznanie pracowni-

ków z: 

 

1) zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektów, 

2) sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego, 

3) przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 

4) zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

5) zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych, 

6) warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 

 

2/ Za zapoznanie pracowników z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” odpo-

wiada zarządzający obiektem (Dyrektor). 

 

3/ Wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w ww. zajęciach. 

 

4/ Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi prowadzi się w momencie przyjęcia pra-

cownika do pracy w formie samokształcenia kierowanego. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z postanowieniami niniejszej Instrukcji Zapoznanie z przepisami prze-

ciwpożarowymi jest warunkiem dopuszczenia do pracy. 

 

5/ Dokumentację świadczącą o zapoznaniu pracownika z przepisami przeciwpożarowymi 

stanowi oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik do „Instrukcji...” 

 

6/ Zarządzający obiektem, o ile uzna to za konieczne, może zobowiązać pracowników do 

odbycia szkolenia informacyjnego, obejmującego tematykę ochrony przeciwpożarowej. 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej można włączać do innych szkoleń pra-

cowniczych np. BHP. 
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ROZDZIAŁ 7 

ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZE-

CIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI 

UŻYTKOWNIKAMI. 
 

1. Zakres odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

   Zarządca (Dyrektor) zapewniając ochronę przeciwpożarową użytkowanego  

   terenu/ obiektu jest odpowiedzialny za: 

 

1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych, 

2) nadzór nad przestrzeganiem w obiekcie przepisów przeciwpożarowych, 

a w szczególności określonych w punkcie „Ogólne zasady bezpieczeństwa”, 

3) wyposażenie budynku szkoły i sali gimnastycznej w sprzęt pożarniczy i ratowniczy 

oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

4) zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych 

i gaśnic, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawod-

ne ich funkcjonowanie, 

5) wystawiania zezwoleń pisemnych na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecz-

nych w pomieszczeniach na ten cel nie przeznaczonych np. sal lekcyjnych, po-

mieszczeniach socjalnych, biurowych i zapleczu itp. (zał.) 

6) zapoznanie podległych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

7) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpie-

czeństwa i możliwości ewakuacji, 

8)      przygotowanie obiektu, terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, 

9) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywioło-

wej lub innego miejscowego zagrożenia, 

10) bezzwłoczne reagowanie na zauważone usterki, mające wpływ na bezpieczeństwo 

pożarowe obiektu i przebywających w nim ludzi oraz za podjęcie doraźnych dzia-

łań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia, 

11) w razie wystąpienia pożaru, innego zagrożenia - osobiście lub przez wyznaczonego 

pracownika kieruje działaniami ratowniczymi, w szczególności ewakuacją 

z budynku, 

12) po przybyciu jednostek straży pożarnej udziela wszelkiej żądanej pomocy dowódcy 

tych jednostek, 

13) po zakończeniu działań ratowniczych zabezpiecza obiekt. 
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2. Obowiązki wszystkich pracowników 

Każdy z pracowników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa po-

żarowego i przeciwdziałania możliwości powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów 

(innych zagrożeń), a w szczególności: 

1) znać obowiązujące na terenie szkoły przepisy przeciwpożarowe w zakresie zapo-

biegania oraz zwalczania pożarów (innych zagrożeń) i ściśle ich przestrzegać, brać udział 

w szkoleniach z zakresu zagrożenia pożarowego, ochrony i zabezpieczeń przeciwpoża-

rowych, 

2) natychmiast zgłaszać przełożonemu zauważone zagrożenia pożarowe (inne) lub 

usterki w ochronie i zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów i urządzeń, 

3) stosować się do bezwzględnego zakazu palenia papierosów na terenie obiektu  

4) posiadać znajomość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń 

przeciwpożarowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu, 

5) przestrzegać zakazu używania sprzętu przeciwpożarowego do innych celów oraz 

zakazu samowolnej zmiany miejsca jego lokalizacji, 

6) utrzymywać swoje stanowisko pracy w stanie gwarantującym pełne bezpieczeń-

stwo pożarowe zarówno w toku wykonywania czynności służbowych, jak i po ich zakoń-

czeniu, 

7) nie zastawiać dróg komunikacyjno – ewakuacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, nie 

ograniczać lub uniemożliwić dostęp do: gaśnic i hydrantów wewnętrznych, urządzeń uru-

chamiających instalacje gaśnicze i sterujące takimi instalacjami oraz innymi instalacjami 

wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic roz-

dzielczych prądu elektrycznego, 

8) w wypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia brać udział 

w działaniach ratowniczych, podporządkowując się poleceniom kierującego akcją.  

Opracował: 

tel. 602 432 779 
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                          Załącznik nr 1       

Wzór 
 

Protokół przekazania miejsca prowadzenia  

prac pożarowo niebezpiecznych. 

 

P R O T O K Ó Ł 
 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac remontowych, konserwacyjnych itp. 

w tym pożarowo niebezpiecznych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne 

Przekazanie miejsca prowadzenia prac  
 

Określenie strefy, w której prowadzone będą prace:  

 

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

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

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

Przekazujący: ....................................................................................... 

Wykonawca: ......................................................................................... 

Rodzaj prac: 

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

 

Data i podpis przekazującego 

  

Data i podpis przejmującego 

 

 

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

  

 

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

 

Ocena zagrożenia w miejscu prowadzenia prac (wypełnia wykonawca) 

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

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

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

2. Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu/miejscu 

prac: 

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

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

3. Rodzaj elementów budowlanych – zapalność występujących w pomieszczeniu / miej-

scu prowadzenia prac: 

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

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego na okres wykonywania prac niebezpiecz-

nych pożarowo: 

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

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 
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5. Sposób i środki alarmowania współpracowników i straży pożarnej w przypadku po-

wstania pożaru: 

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

. 

6. Osoba/y odpowiedzialna/e za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku 

wykonywania prac : 

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

7. Osoba/y zobowiązana/e do przeprowadzania kontroli rejonu prac niebezpiecznych 

pożarowo po ich zakończeniu: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

  Data/podpis wykonawcy                  Data/podpis zarządzającego 

   

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

 

  Przejęcie od wykonawcy miejsca/rejonu, w którym przeprowadzono prace po ich zakoń-

czeniu 

 

Data, podpis przyjmującego:  Data, podpis przekazującego: 

 

 

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

  

 

............................................... 
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Załącznik nr 2 
 

Wzór 
 

Oświadczenie Wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że przejmuję na siebie wszelkie zobowiązania i odpo-

wiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa określone w art. 4 Ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (tekst jednolity z uwzględnieniem 

zmian: Dz.U.09.178.1380) w obrębie miejsca prowadzenia prac, zleconych mi do wykona-

nia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 27. 

Znane mi są zasady zabezpieczania prac remontowych, budowlanych, serwisowych, w tym 

pożarowo – niebezpiecznych określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

i terenów (Dz.U. 2010r. Nr 109, poz. 719). Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania 

wymogów określonych w wyżej powołanych przepisach. 

 
               

 

                     ……………………………………. 
                                                                                (podpis, pieczęć wykonawcy)    
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Załącznik nr 3 

Wzór 
__________________________ 

 (imię i nazwisko pracownika) 

 

  OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że zostałem /am/ zapoznany /a/ z obowiązującymi przepisami z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w 

Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 27, a w szczególności znane mi są zasady i sposoby : 

 

1. zapobiegania powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru w obiekcie, 

2. postępowania na wypadek pożaru, 

3. użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych w miejscu 

pracy. 

Ponadto zapoznałem /am/ się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu 

przyjmując do wiadomości zobowiązuję się przestrzegać jej postanowień. 

  

 

___________          _____________________ 

  Data                         Podpis pracownika 

 

 Po rejestracji w książce ewidencji oświadczenie należy załączyć do akt osobowych. 
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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ ZNAKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

wg PN-92/N-01256/01 
 

Nr Znak Znaczenie  Zastosowanie 

1.  

 

Telefon do użycia w 
stanie zagrożenia  

Wskazuje usytuowanie dostępnego telefo-
nu przeznaczonego dla ostrzeżenia w 
przypadku zagrożenia pożarowego.  

2.  

 

Podręczny sprzęt 
gaśniczy  

Stosowany do wskazania miejsca lokaliza-
cji gaśnicy.  

3.  

 

Hydrant wewnętrzny Stosowany jest na drzwiach szafki hydran-
towej.  

4.  

 

Niebezpieczeństwo 
pożaru. Materiały ła-
two zapalne. 

Stosowany do wskazania obecności mate-
riałów łatwo zapalnych. 

5.  

 

Niebezpieczeństwo 
wybuchu. Materiały 
wybuchowe.  

Stosowany do wskazania możliwości wy-
stąpienia atmosfery wybuchowej, gazów 
palnych lub materiałów wybuchowych.  

6.  

 

Palenie tytoniu za-
bronione. 

Stosowany w miejscach gdzie palenie ty-
toniu może być przyczyną zagrożenia po-
żarowego.  

7.  

 

Zakaz używania         
otwartego ognia. Pa-
lenie tytoniu zabronio-
ne.  

Do stosowany w miejscach gdzie palenie 
tytoniu lub otwarty ogień mogą być przy-
czyną zagrożenia pożarem lub wybuchem.  

8.  

 

 

Nie zastawiać.  

Znak do stosowania w przypadkach, gdy 
ewentualna przeszkoda stanowiłaby 
szczególne niebezpieczeństwo (na dro-
gach ewakuacyjnych, wyjściu ewakuacyj-
nym, przy dostępie do sprzętu pożarnicze-
go.  
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Załącznik nr 5 

 

WYKAZ ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH  wg PN-92/N-01256/02 
 

Nr Znak Znaczenie Zastosowanie 

1.  
 

Kierunek drogi 
ewakuacyjnej  

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, 
które może być wykorzystane w 
przypadku zagrożenia 

2.  

 

Wyjście ewaku-
acyjne.  

Znak stosowany do oznakowania 
wyjść używanych w przypadku za-
grożenia 

3.  

 

Kierunek do 
wyjścia drogi 
ewakuacyjnej.  

Znak wskazuje kierunek drogi ewa-
kuacyjnej do wyjścia; może kierować 
w lewo lub w prawo.  

4.  

 

Kierunek do 
wyjścia drogi 
ewakuacyjnej 
schodami w dół. 

Znak wskazuje kierunek drogi ewa-
kuacyjnej schodami w dół na lewo 
lub prawo. 

5.  

 

 

Pchać, aby 
otworzyć. 

Znak jest umieszczany na drzwiach 
dla wskazania kierunku otwierania. 

6.  

 

 

Ciągnąć, aby 
otworzyć.  

Znak jest umieszczany na drzwiach 
dla wskazania kierunku otwierania 

7.  

 

 

Miejsce zbiórki 
osób ewakuo-
wanych 

Znak ten umieszczany jest w miejscu 
zbiórki dla osób ewakuowanych na 
zewnątrz obiektu. Najczęściej jest to 
boisko, plac zabaw, parking, plac 
przed obiektem. Miejsce to nie może 
kolidować z drogą pożarową. 
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Załącznik nr 6 

Zasady bezpiecznego użytkowania  

grzejnych urządzeń elektrycznych 

        
1. Urządzenia elektryczne należy eksploatować zgodnie ze wskazaniami określonymi 

przez producenta w dokumentacji technologiczno – ruchowej. 

 

2. Urządzenia, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

wyższej niż 100 0C należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 50cm od materiałów 

palnych oraz ustawić na niepalnym podłożu (chyba, że producent nie stawia ograniczeń 

w tym zakresie). 

 

3. Zabrania się pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci przenośnych kuchenek, 

grzałek i innych urządzeń nie przystosowanych do pracy ciągłej. 

 

4. Zabrania się włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że 

łączny pobór mocy energii elektrycznej może spowodować przeciążenie. 

 

5. Zabrania się osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji dokonywania napraw 

i przeróbek urządzeń elektrycznych. 

 

6. Bezwzględnie zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń i przewodów elek-

trycznych. Wszystkie uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłaszać konserwatorowi. 
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 Załącznik nr 7  

 

Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu  

lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie lub pomieszczeniu 

 
ALARMOWANIE: 
 

Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła 

w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, 

jest zobowiązana: 

- zabezpieczyć miejsce i przedmioty przed dostępem osób postronnych oraz powiadomić 

o tym:  

- bezpośredniego przełożonego 

- zarządzającego (osobę przez niego wyznaczoną – upoważnioną) 

- policję tel. 997 

Zawiadamiając policję należy podać: 

- w przypadku przyjęcia zgłoszenia o ładunku wybuchowym – treść rozmowy ze zgłasza-

jącym o podłożeniu ładunku wybuchowego (rozmowa powinna być prowadzona wg. 

wskazówek stanowiących załącznik do instrukcji), 

- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym. 

 

Dokonując zgłoszenia należy zapisać imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie oraz do-

kładną godzinę i minutę zgłoszenia. 

 

AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU 

INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU: 

 

Do czasu przybycia policji akcją kieruje zarządzający lub osoba przez niego wyznaczona 

lub upoważniona. 

Kierujący akcją, w zależności od sytuacji zarządza ewakuację pracowników lub sprawdze-

nie, czy w pomieszczeniach, obiektach znajdują się: 

- przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich 

użytkownicy pomieszczeń (pomieszczeń mogły być wniesione i pozostawione przez inne 

osoby np. interesantów, pracowników firm obcych świadczących usługi na terenie sanato-

rium itp.), 

- ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń (np. odkręcone pokrywy 

urządzeń, przesunięte meble itp.), 

- zmiany w wyglądzie zewnętrznych przedmiotów, rzeczy, urządzeń oraz emitowane 

z nich sygnały (dźwięk mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne, zlo-

kalizowane baterie i przewody elektryczne, itp.), 

Pomieszczenia ogólnodostępne tj. korytarze, toalety itp. oraz najbliższe otoczenie ze-

wnętrzne obiektów powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej 

lub ochrony. 

Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których w ocenie pracowników – przed-

tem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno doty-

kać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić zarządzającego (osobę przez 

niego wyznaczoną lub upoważnioną ) i policję. 

W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów, 

rzeczy, urządzeń, których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie urządzeń, przedmio-

tów stale znajdujących się w obiektach (pomieszczeniach) należy domniemywać, iż nastą-
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piło podłożenie ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją bezwzględnie 

wydaje decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem policji. Przeka-

zanie decyzji o ewakuacji pacjentów i pracowników odbywać się musi w sposób możliwie 

najszybszy. Należy zachować spokój i opanowanie, nie dopuścić do przejawów paniki. 

 

 

AKCJA ROZPOZNAWCZO – NEUTRALIZACYJNA 

ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH: 

 

Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej zarządzający (oso-

ba upoważniona – wyznaczona) powinien przekazać wszelkie informacje dotyczące zda-

rzenia oraz wskazać miejsce ewentualnego zlokalizowania przedmiotów, rzeczy, urządzeń 

obcego pochodzenia oraz udostępnić na ich żądanie dokumentację techniczną obiektu. 

Policjant lub dowódca grupy policyjnej przejmuje kierowanie akcją, a dotychczasowy kie-

rujący z ramienia właściciela obiektu zobowiązany jest udzielić wszechstronnej pomocy 

podczas jej prowadzenia. 

Na wniosek policjanta kierującego akcją podejmuje się decyzję o ewakuacji osób z obiektu 

– o ile to wcześniej nie nastąpiło. 

Identyfikacją zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowa-

niem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione, wyspe-

cjalizowane służby policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych. 

Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt admini-

stratorowi. 

 

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

Osobom przyjmującym zgłoszenie o domniemanym podłożeniu ładunków wybuchowych 

nie wolno lekceważyć żadnej informacji tego rodzaju, każdorazowo powinni powiadomić 

o tym fakcie policję, która dokonuje sprawdzenia wiarygodności zgłoszenia. 

Za udostępnienie dokumentacji architektonicznej na potrzeby prowadzonych działań od-

powiedzialny jest: 

  

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

- w razie jego nieobecności:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Do kierowania działaniami organizacyjnymi w przypadku zagrożenia działalnością terro-

rystyczną pod moją nieobecność wyznaczam: 

 

- . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Z treścią instrukcji o „zasadach postępowania” należy zapoznać kierownictwo, nauczycie-

li, pracowników obsługi i ochrony szkoły. 
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WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM 

O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO: 

 

Rozmowę przeprowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba przyjmująca informa-

cję) powinien starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania. 

W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie największej ilości informacji o zgłasza-

jącym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie, obiekcie zamachu oraz o podłożonym 

ładunku wybuchowym. 

 

W tym celu należy zadawać następujące pytania:  

- kiedy nastąpi wybuch?       

- gdzie podłożono bombę? 

- jakie skutki może wywołać wybuch? 

- jakie warunki musza być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby? 

- dlaczego bomba została podłożona?    

- jak ona wygląda?  

 

Zgłaszającemu należy starać się uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zra-

nień osób postronnych w wyniku wybuchu.  

 

Zapisz informacje ważne do zidentyfikowania zgłaszającego 

 

Treść zgłoszenia …………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………  

 

Datę i godzinę zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Płeć i przypuszczalny wiek zgłaszającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Odgłosy w tle rozmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Uwagi dodatkowe: 

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

 

Meldunek podłożeniu ładunku wybuchowego przekazano: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o godz. . . . . . . . . . . . . . .  

 

Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o godz. . . . . . . . . . . . . . .  
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Załącznik nr 8 
 

LISTA PRZESZKOLONYCH OSÓB 

 
Lp. Imię i nazwisko Data Podpis 
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Załącznik nr 9 
 

Ogólny schemat postępowania na wypadek pożaru 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zarządzić i ogłosić ewakuację (gło-

sem) 

 wcisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz 

pożarowy (ROP) 

 ewakuować się 

 zaalarmować telefonicznie straż po-

żarną i powiadomić przełożonego 

ZAALARMOWAĆ  

GŁOSEM !!! 

wszystkich pracowników  

i uczniów znajdujących się 
w strefie potencjalnego 

zagrożenia 

TAK NIE 

 usunąć materiały palne, które mogą 

umożliwić rozprzestrzenianie się po-

żaru 

 przystąpić do działań gaśniczych przy 

pomocy gaśnic lub hydrantów we-

wnętrznych 
 

CZY POŻAR  

JEST MAŁY 

I JESTEM W STANIE 

GO OPANOWAĆ NIE 

RYZYKUJĄC? 

np. pożar śmieci w koszu 

CZY DZIAŁANIA  

GAŚNICZE BYŁY  

SKUTECZNE  

I UGASZONO POŻAR? 

NIE 

TAK 

NIEZWŁOCZNIE  

POWIADOMIĆ  

O POŻARZE  

PRZEŁOŻONEGO 

Przy telefonicznym alarmowaniu straży pożarnej tel. 998 lub 112 nale-
ży podać: 

1. adres, nazwę obiektu, piętro gdzie znajduje się źródło pożaru, 

2. co się pali – np. pali się dach budynku, pali się szafa w pomieszcze-

niu, samochód osobowy na parkingu itp., 

3. czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego (przybliżona liczba osób, 

okoliczności), 

4. numer telefonu i swoje nazwisko. 

Słuchawkę można odłożyć (rozłączyć połączenie) dopiero po uzyskaniu 

potwierdzenia dyżurnego straży pożarnej o przyjęciu zgłoszenia. 

Należy pozostać przy aparacie telefonicznym lub mieć przy sobie telefon, 
ponieważ po zadysponowaniu jednostek dyspozytor może sprawdzić 

wiarygodność zgłoszenia przez oddzwonienie na podany nr telefonu lub 

zadzwonić jeszcze raz w celu zebrania innych niezbędnych strażakom 

informacji. 
 

OZNAKI POŻARU 

dym, swąd, płomienie, trzask 

spalanych materiałów 


