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Podstawa prawna opracowania :
-

-

-

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r ( Dz. U. Nr 81
z dnia 11.09.1991 r, poz. 3 51, Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669, z 2019 r.
poz. 730. ).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719, t ekst
jednolit y Dz. U z 2013 r. poz. 252 ).
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
us ytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr
33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156, Dz. U z 2008r. nr 201
poz. 1238 i nr 228 poz. 1514, Dz. U z 2009r. nr 56 poz. 461. ).

-

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

-

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118).
Normy:
PN-EN 671-2 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.
PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-EN 1838/2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-93/N-01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
PN-86/E-05003/01 do /04 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Celem opracowania jest określenie:
- warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu ,
- sposobu
poddawania
przeglądom
technicznym
i
czynnościom
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i
gaśnic,
- sposobu postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia ,
- sposobu prakt ycznego prowadzenia organizacji i warunków ewakuacji
ludzi,
- sposobu zaznajamiania uż ytkowników obiektu z treścią przedmiotowej
instrukcji oraz z przepisami przeciwp ożarowymi.
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W S T Ę P
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
( Dz. U. Nr 81 , poz. 351z póź. zm. ) stanowi, że ochrona przeciwpożarowa
polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i
mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem.
Obowiązek zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniem pożarowym lub
innym miejscowym zagrożeniem
realizuje
Dyrektor Szkoł y poprzez
wyznaczonych praco wników.
Wsz yscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych
przepisach.
Właściciel, albo użytkownik budynku i terenu ma zapewnić ich ochronę
przeciwpożarową i w związk u z t ym jest zobowiązany:
- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,
- wyposaż yć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia
przeciwpożarowe i gaśnice.
- zapewnić konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
- prz ygotować budynek, obiekt bu dowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej.
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Wszelkie wymagania w zakresie och rony przeciwpożarowej został y określone
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Zgodnie z przepisami § 6.1 w/w rozporządzenia wymagania przeciwpożarowe
dot yczące całej posesji budynku zawarte są w niniejsz ym opracowaniu.
Stosowanie t ych wymogów w codziennej prakt yce, tak w dziedzinie
organizacyjnej
jak
i
technicznych
urządzeń
przeciwpożarowego
zabezpieczenia określone są w zadaniach i odpowiedzialności poszczególnych
pracowników, stosownie do podziału kompetencji.
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Spis Treści
ROZDZIAŁ
1.

I

Warunki

ochrony przeciwpożarowej,

wynikające

z

przeznaczenia

obiektu, sposobu uż ytkowania i warunków tech nicznych:
1.1

Budynek Szkoł y

1.1.1. Przeciwpożarowe warunki budowlane.
1.1.2. Warunki instalacji odgromowej
1.1.3. Warunki stosowania instalacji sygnalizacyjno –

alarmowych oraz

SUG.
1.1.4. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
1.1.5. Oświetlenie bezpieczeństwa.
1.2.

Charakteryst yczne dla szkoł y źródła powstawania pożaru i drogi jego
rozprzestrzeniania.

1.2.1. Rodzaj materiałów palnych występujący w obiekcie.
1.2.2. Źródła powstawania pożaru.
1.2.3. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru.
1.3.

Zagrożenie pożarowe w budynku .

1.4.

Prz ycz yny rozprzestrzeniania się pożarów .

1.5.

Zasady zapobiegania możliwościom powstania pożaru.

ROZDZIAŁ II
2.

Sposób

poddawania

konserwacyjnym

przeglądom
stosowanych

technicznym
w

i

obiekcje

cz ynnościom
urządzeń

przeciwpożarowych i gaśnic.
2.1.

Sposób

poddawania

przeglądom

technicznym

i

cz ynnościom

konserwacyjnym
2.2.

Zasady rozmieszczenia.
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2.3.

Oznaczenie gaśnic.

2.4.

Zasady zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

ROZDZIAŁ

III

3.

Sposoby postępowania w prz ypadku pożaru i innego zagrożeni a.

3.1.

Alarmowanie.

3.2.

Działania Ratownicze.

ROZDZIAŁ IV
4.

Organizacja i warunki ewakuacji oraz sposoby jej praktycznego
sprawdzania.

4.1.

Zasady ewakuacji ludzi .

4.2.

Ewakuacja mienia.

4.3.

Oznakowanie obiektu.

ROZDZIAŁ V
5.

Zasady zabezpieczenia pr ac pożarowo – niebezpiecznych.

ROZDZIAŁ
6.

Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej .

ROZDZIAŁ
7.

VI

VII

Sposoby

zaznajamiania

uż ytkowników

z

treścią

Instrukcji

Bezpieczeństwa Pożarowego i z przepisami przeciwpożarowymi .
Plany ewakuacyj ne budynku szkoł y i sali gimnast ycznej, plan sytuacyjny
otoczenia szkoł y.
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ROZDZIAŁ

I

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia
obiektu, sposobu użytkowania i warunków technicznych:
Obiekt y Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznych w R akowicach Wielkich
zlokalizowane są przy drodze powiatowej nr 2499D łączącej Lwówek Śląski
z Nowogrodźcem. Budynek główny szkoły jest obiektem trz ykondygnacyjnym
o wysokości nie przekraczającej 11m -zakwalifikowany jako budynek niski (N)
Połączony jest łącznikiem z prz yległą do budynku salą gimnast yczną. Pełni
funkcję dydakt yczno - administracyjną. W budynku znajdują się sale lekcyjne ,
pracownie dydakt yczne, gabinet y osób funkcyjnych, pokój naucz ycielski,
sekretariat, biblioteka oraz pomieszczenia ksi ęgowości. W budynku szkoł y są
dwie klatki schodowe połączone koryt arzami o szerokości 2, 65m. Budynek
główny szkoł y należ y zalicz yć do kategorii zagrożenia ludzi ZL IIIużyteczności publicznej, natomiast prz yległ y budynek sali gimnast ycznej do
ZL I- zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osób niebędących ich stał ymi użytkownikami , a nieprzeznaczone
przede wsz ystkim do uż ytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
1.1.

Budynek szkoły.

Dane konstrukcyjne:
Na podstawi e dostępnej dokumentacji budowlanej, książki obiektu
budowlanego oraz wizji lokalnej stwierdzono:
- fundament y żelbetonowe
-ścian y zewnętrzne z bloczków gazobetonowych ( beton komórkowy)
uzupełniany cegłą pełną i kratówką ceramiczną ,
- ściany wewnętrzne z cegł y pełnej ceramicznej,
-stropy ognioodporne na belkach żelbetowych t ypu DZ -3,
-dach wykonany z płyt ognioodpornych na belkach żelbetowych t ypu DZ -3
kryt y papą bitumiczno- asfaltową.
-schody żelbetonowe
Powierzchnia całkowita wynosi - 4474 m 2 , kubatura - 10698 m 3 , powierzchnia
zabudowy 1474 m 2 .
Instalacje:
- Elektryczna
- Wodno- kanalizacyjna
- Telefoniczna
- Odgromowa
Wejścia do budynku :
- Wejście- wyjście główne do- z budynku szkoł y znajduje się od strony
drogi wjazdowej do obiektów Zespołu Sz kół, która jest jednocześnie
drogą pożarową umożliwiającą dojazd do wsz ystkich obiektów szkoł y ,
także dojazd na t ył budynku (plac apelowy) . Drugim wyjściem jest
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wyjście na plac apelowy z korytarza na parterze w kierunku sali
gimnast ycznej. Jest to również drugie wyjście ewakuacyjne z sali
gimnast ycznej. Wszystkie drzwi wyjściowe z budynku szkoł y i sali
gimnast ycznej otwierają się na zewnątrz i posiadają szerokość - główne
1.65m na plac apelowy 1,4m , przy maksymalnej liczbie osób
przebywających jednocześnie w budynku nieprzekraczającej 500
odpowiadają wymogom obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Klas yfikacja budynku - ocena zagrożenia pożarowego.
Parametrami zagrożenia pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r jest kategoria zagrożenia l udzi - ZL.
Część administracyj na budynku
zgodnie z § 209 ust. 2 zaliczam y do
kategorii zagrożenia ludzi ZL III w części biurowej (uż yteczności publicznej,
niezakwalifikowane do ZL l i ZL II .) Pozostałą część obiektu przeznacz oną
jako dydakt yczna zaliczam y również do ZL III. (uż yteczności publicznej .)
Salę gimnast yczną i łącznik zaliczam y do ZL-I.
1.1.1.
Przeciwpożarowe warunki budowlane.
A)
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – Obiekt Szkoł y w
zakresie:
- budynek główny o 3 kondygnacjach nadziemnych , o wysokości ok. 11m
Zgodnie z rozporządzeniem budynek niski (N) jest to budynek o wysokości
do 12 m nad poziomem terenu l ub mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych .
. Dla budynku niskiego wymagana klasa odporności pożarowej zgodnie z
rozporządzeniem to- dla kategorii zagrożenia ludzi ZL-III klasa odporności
pożarowej C, dla ZL-I klasa –B.

Budynek
niski (N)

ZL I

„B”

ZL II

„B”

ZL III

„C”

ZL IV

„D”

ZL V

„C”

W związku z powyższym klasa odporności dla budynku głównego szkoł y to
klasa C, natomiast dla budynku Sali gimnast ycznej – klasa B
B)
Wymagania dla elementów konstrukcyjnych budynku – klasa odporności
ogniowej elementów budynku i rozprzestrzenianie ognia.
Oznaczenia w tabeli:
R-nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą
dot ycząca zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku ,
E -szczelność ogniowa ( w minutach), określona jw.
I -izolacyjność ogni owa (w minutach), określona jw.
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Klasa
Odporności
Pożarowej
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Budynku
Główna
Konstrukcja
Ściana
Ściana
Przekrycie
konstrukcja dachu
Strop
zewnętrzna wewnętrzna dachu
1)
nośna
„C”

R 60

R 15

REI 60

E I 30

E I 15 4 )

E 15

Zastosowane materiały budowlane i grubości ścian i stropów zapewnia ją
wymaganą odporność pożarową budynku głównego szkoły i sali
gimnastycznej( wszystkie materiały mają wartość REI znacznie powyżej
60)
C) Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi e
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
us ytuowanie,
dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określają
poniższe tabele:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2
Kategoria
zagrożenia
ludzi

ZL
IV

I, III,

w
budynku
o w budynku wielokondygnacyjnym
jednej
kondygnacji
wysokim
i
nadziemnej
(bez niskim średniowysokim wysokościowym
(N)
(SW)
ograniczenia
(W) i (WW)
wysokości)
10.000

8.000

5.000

2.500

Budynek główny szkoł y wraz z salą gimnast yczną stanowi ą jedną strefę
pożarową o powierzchni mniejszej niż 8000 m 2 więc spełnia wymagania
rozporządzenia.
D) Wymagania ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne
1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona
możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce (na zewnątrz budynku lub do
sąsiedniej
strefy pożarowej ), bezpośrednio albo drogami komunikacji
ogólnej, zwane dalej "drogami ewakuacyjnymi".
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2. W yjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zam ykane
drzwiami.
3. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz.
Budynek główny szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich spełnia w/w wymagania.
Przejścia ewakuacyjne
1. W pomieszczeniach, od najdalsze go miejsca, w którym może przebywać
człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej
strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione
przejście, zwane dalej
„przejściem ewakuacyjnym”, o długości nie przekraczającej za liczanych
do kategorii ZL - 40 m.
2. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi, należ y obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których
ewakuacji ono służ y, prz yjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie
mniej niż 0,9 m, a w prz ypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3
osób - nie mniej niż 0,8 m.
W przypadku budynku szkoły i sali gimnastycznej
Zespołu Szkół
Ekonomiczno- Technicznych, warunki są spełnione, gdyż długość przejścia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach n ie przekracza 40m.
Wyjścia ewakuacyjne
Pomieszczenia powinn y mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej 5 m w prz ypadkach, gdy są przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób . Z budynku szkoł y i sali
gimnast ycznej są po dwa wyjścia ewakuacyjne .
Wyjścia ewakuacyjne – wymagania określone przepisami są spełnione .
Drzwi ewakuacyjne
1. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z
pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby o sób mogących
przebywać w nim równocześnie, prz yjmując co najmniej 0,6 m szerokości na
100 osób, prz y cz ym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy
powinna wynosić 0,9 m, a w prz ypadku drzwi służących do ewakuacji do 3
osób - 0,8 m.
2. Drzwi stanowi ące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób .
W przypadku budynku szkoły i sali gimnastycznej
Ekonomiczno- Technicznych warunki są spełnione.

Zespołu

Szkół
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Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych
1. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należ y obliczać proporcjonalnie
do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji
budynku, prz yjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.
2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.
3. W ysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, prz y cz ym długo ść obniżonego
odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.
4. Skrz ydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po
ich całkowit ym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.
W przypadku budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznych
w Rakowicach Wielkich korytarze spełniają wymagania pod względem
szerokości i wysokości.
Długość drogi ewakuacyjnej
1. Długość drogi ewakuacyjnej od wyj ścia z pomieszczenia na tę drogę do
wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz b udynku, zwanej dalej
"dojściem ewakuacyjnym", mierz y się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W
prz ypadku
zakończenia
dojścia
ewakuacyjnego
przedsionkiem
przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego
przedsionka.
2. Dopuszczalne długości dojś ć ewakuacyjnych w strefach pożarowych
określa poniższa tabela:

Długość dojścia w m
Rodzaj strefy pożarowej
prz y jednym dojściu

1)

prz y co najmniej 2
dojściach 1 )

ZL l

10

40

ZL III

30 1

60

ZL IV

60 2 )

100

W t ym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewa kuacyjnej.

W przypadku budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych
w Rakowicach Wielkich, długości dróg spełniają wymagania.
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E)
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i
wyposażenia stałego
Materiał y do wykończenia wnętrz
1. W strefach pożarowych
ZL -II stosowanie do wykończenia wnętrz
materiałów łatwo zapalnych, których produkt y rozkładu termicznego są
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, st osowanie
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
W przypadku budynku Zespołu Ekonomiczno- Technicznych, stosowane
materiały muszą posiadać odpowiednie atesty lub powinny zostać
uodpornione do stopnia trudno zapalności.
1.1.2.
Warunki instalacji odgromowej
Zgodnie z Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowan ie (Dz.U. nr
75. poz. 690 z późniejsz ymi zmianami).
Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikającyc h z jego przeznaczenia,
powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną. Zgodnie z
PN-IEC
61024-1-1:2002/Ap1:2002
Ochrona
odgromowa
obiektów
budowlanych, w ymagania ogólne. Budynek wymaga ochrony podstawowej.
Badania okresowe urządzenia piorun ochronnego należ y przeprowadzać nie
rzadziej niż co 5 lat lub w prz ypadku przebudowy lub zmiany funkcji
budynku.
1.1.3.
Warunki stosowania instalacji sygnalizacyjno – alarmowych
oraz Stałych Urządzeń Gaśniczych.
Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn.i Adm. z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów
w budynku nie ma obligatoryjnej konieczności zastosowania
Systemu S ygnalizacji P ożarowego.
1.1.4.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
A)
Instalacje wodociągowe wewnętrzne przeciwpożarowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.10r w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiek tów budowlanych i terenów
h ydrant y 25 powinny być stosowane na każdej kondygnacji budynku niskiego,
zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni
wewnętrznej przekraczającej 1000 m 2 .
Budynek szkoły Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach
Wielkich posiada po dwa hydranty wewnętrzne Ø25 z wężem półsztywnym
na każdej kondygnacji i spełnia wymagania rozporządzenia.
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1.1.5.
Oświetlenie bezpieczeństwa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami - „w budynku, w którym zanik napięcia
w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie ż ycia lub
zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowisk a, a także znaczne strat y
materialne, należ y zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samocz ynnie
załączających się źródeł energii elektrycznej ”. W budynku szkoły taka
sytuacja nie występuje, wobec czego nie ma konieczności zastosowania
oświetlenia bezpieczeństwa.
1.2.
Charakterystyczne dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych
źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania
1.2.1. Rodzaj materiałów palnych występujących w obiekcie:
-

papier,
PCV
produkty drewniane i drewnopochodne (płyty wiórowe) zastosowane do produkcji
mebli biurowych,
niewielkie ilości pianki poliurytynowej zastosowanej w siedziskach foteli, krzeseł.
przewody elektryczne,
konstrukcje drewniane i PCV
przedmioty wykonane z PCV i drewna

1.2.2.
Źródła powstawania pożaru.
Niebezpieczeństwo powstania pożaru w pomieszczeniach może nastąpić na
skutek nieprzestrzegania przez pracowników lub uczniów – przepisów
ochrony przeciwpożarowej a w szczególności poprzez:
a/ Wady urządzeń i instalacji elektryczn ych:
- przeciążenie instalacji elektrycznej prowadzące do zwarć i przepięć,
- uszkodzenia mechaniczne przewodów elektrycznych,
- niewłaściwa eksploatacja tablic energet ycznych,
- ułożenie przewodów elektrycznych na materiale palnym,
- używanie prowizorycznyc h podłączeń elektrycznych,
- nieuprawnione dokonywanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych,
- brak badań skuteczności zerowania i oporności izolacji przewodów
elektrycznych,
- korz ystanie z nies prawnych urządzeń elektrycznych.
b/ Nieostrożność osób przebywających w Zespole Szkół Ekonomiczno -Techn.
- palenie w miejscach niedozwolonych i porzucania tlących się niedopałków
w miejscach materiałów palnych,
- pozostawianie
nie
wyłączonych
odbiorników
elektrycznych
nie
prz ystosowanych do pracy ciągłej.
c/ Celowe dział ania człowieka w t ym podpalenia.
d/ Wyładowania atmosferyczne:
- uszkodzona instalacja piorunochronna ,
- źle wykonane uziemienia,
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e/ nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewcz ych,
f/ niewłaściwe prowadzeni e prac pożarowo niebezpiecznych.
1.2.3.
Drogi rozprzestrzeniania się pożaru:
- pionowe ciągi komunikacyjne
- przewody went ylacyjne
- przepust y instalacyjne
- otwory drzwiowe i okienne
1.3.
Zagrożenie pożarowe w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych
Przez zagrożenie pożarowe należ y rozumie ć stwierdzoną możliwość
powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, spowodowaną zapalnością
materiałów konstrukcyjnych, składowych, wyposażenia pomieszczeń oraz
wystroju wnętrz. Zagrożenie to stanowi niebezpieczeństwo dla ż ycia i mienia
wynikającą z stosunk owo sz ybkiego rozwoju pożaru w tego t ypach obiektów.
Na zagrożenie pożarowe w szkole składają się takie cz ynniki jak:
 Palne element y konstrukcyjne budynku jak okna, drzwi.
 Nagromadzenie dużej ilości mebli związane z charakterem prowadzonej
działalności co powoduje duże obciążenie ogniowe.
 Duża ilość zainstalowanych odbiorników prądu, co może powodować
przeciążenie instalacji elektrycznej.
 Duża ilość materiałów składowych w pomieszczeniach biurowych i
magaz ynowych.
 Nieostrożność pracowników i interesantów korz ystających ze szkoł y w
posługiwaniu się ogniem otwart ym oraz palenie t ytoniu w miejscach do
tego celu nie przeznaczonych.
 Brak lub nieprawidłowe prowadzenie przeglądów i badań okresowych,
napraw oraz konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
 Nieprawidłowa obsługa urządzeń lub wykorz yst ywanie ich do innych
celów, względnie niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 Prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych prz y użyciu ognia
otwartego i ciecz palnych .
1.4.
Przyczyny rozprzestrzeni ania się pożarów.
 Zastosowanie palnych elementów konstrukcyjnych .
 Zastosowanie palnych elementów wystroju wnętrz na ciągach
komunikacyjnych pionowych i poziom ych.
 Składowanie palnych materiałów w zbyt duż ych ilościach w
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tych celów lub nie spełniających
wymogów technicznych.
 Gromadzenia materiałów palnych i urządzeń na korytarzach.
 Stosowania łatwo zapalnych materiałów wystroju wnętrz. /wykładzin
podłogowych, kotar, zasłon./
 Składowania materiał ów palnych pod ścianam i budynku.
 Braków w stanie sprzętu gaśniczego, zł y st an techniczny tego sprzętu .
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 Nieznajomość posługiwania si ę podręcznym sprzętem gaśnicz ym .
 Braku wydzieleń pożarowych pomies zczeń od ciągów komunikacyjnych
oraz nie zabezpieczenia przejść instalacji i prze wodów przez ściany i
stropy budynku.
 Opóźnienie w alarmowaniu straż y pożarnych po powstaniu pożaru i
niewłaściwa organizacja działań ratownicz ych.
 Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych prz y remoncie i zmianie
przeznaczenia pomieszczeń.
1.5.
Zasady zapobiegania możliwościom powstania pożaru.
W obiektach oraz na terenach przyległ ych do nich jest zabronione
wykonywanie
cz ynności,
które
mogą
spowodować
pożar,
jego
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub
ewakuacji, takich jak:

używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych
cz ynników mogących zain icjować zapłon występujących materiałów:
a)
w strefie zagrożenia wybuchem ,
b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
c)
w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych
przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi
Normami dot yczącymi znaków bezpiecze ństwa;

użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub
w sposób niezgo dny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi
przez producenta, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o
zakresie i
częstotliwości wynikającej z przepisów prawa b udowlanego, jeżeli może
się to prz ycz ynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrz enienia
ognia;

garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa
pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
 rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoł y i innych m ateriałów w
odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, prz yległego do niego
składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy cz ym jest
dopuszczalne wykonywanie t ych cz ynności na dachach o konstru kcji i
pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli
zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze;

rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu
umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich
obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;

składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granic y
działki, materiałów palnych, w t ym pozostałości roślinnych, g ałęzi i
chrustu;
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użytkowanie elektrycznych urządzeń
ogrzewcz ych ustawionych
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów
wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości
mniejszej niż 0,5 m od:
urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać
się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz
przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej ora z cz ynnych
rozdzielnic prądu
elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wt ykowych
siłowych o napięciu powyżej 400 V;
stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z
wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, je żeli
zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji
elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda
wt yczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej
służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na t ych drogach w
sposób zmniejszający ich szerokość albo w ysokość poniżej wymaganych
wartości;
składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na
drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
zam ykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich
nat ychmiastowe uż ycie;
lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób
zmniejszający
wymiary
drogi
ewakuacyjnej
poniżej
wartości
wymaganych w przepisach techniczno -budowlanych;
wykorz yst ywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o
podobnym przezn aczeniu, w której następuje
jednoczesna wymiana publiczności (użytkownikó w), jako miejsca
oczekiwania na wejście do tej sali;
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
urządzeń uruchamiających instalacje ga śnicze i sterujących takimi
instalacjami oraz i nnymi instalacjami wpł ywającymi
na stan
bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratownicz ych,
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wyłączników i tablic rozdzielcz ych prądu elektrycznego oraz kurków
głównych instalacji gazowej;

Właściciele, zarządcy lub uż ytkownicy budynków:
1) utrz ymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej
sprawności technicznej i funkcjonalnej;
2) wyposażają obiekt y, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych, w prz eciwpożarowe wyłączniki prądu;
3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na
wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
4) oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dot yczącymi znaków
bezpieczeństwa:
a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia,
w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie
informacji niezbędnych do ewakuacji,
b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych
pożarowo,
e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
g) drzwi przeciwpożarowe,
h) drogi pożarowe,
Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego
funkcją, z wyjątkiem
materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest
dopuszczalne pod warunkiem:
1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarow ej, określonej
dla tego obiektu,
2)zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratownicz ych,
3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z
uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
ROZDZIAŁ II
2. Sposób
poddawania
przeglądom
technicznym
i
czynnościom
konserwacyjnym stosowanych w obiekcje urządzeń przeciwpożarowych i
gaśnic.
2.1. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym
Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem

17

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urządzenia prób i badań, potwierdzających pra widłowość ich
działania.
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom
technicznym i cz ynnościom konserwacyj nym zgodnie z zasadami określonymi
w Polskich Normach dot yczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w
odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne należy przeprowadzać w
okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie
rzadziej jednak niż raz w roku poprzez sprawdzenie stanu technic znego
gaśnic oraz dokonania odpowiednich pomiarów zgodnych z zaleceniami
producenta w zakresie użyt ych środków gaśniczych. Konserwacje dokonać
w wyspecjalizowanych zakładach.
Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5
lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie
z Polską Normą dot yczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.
Pomieszczenia budynku powinny być wyposażone w podręczny sprzęt
gaśnicz y zgodnie z zakwalifikowaniem do ZL -I i ZL-III.
Podręczny sprzęt gaśnicz y przeznaczony jest do gaszenia pożarów w zarodku,
tj. w pierwszej fazie jego trwania.
Uż ywany może być tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzęt powinien być tylko atestowany i zgodny z normą na gaśnicę PN –92 /
M –51079 arkusz piąt y, któr a dopuszcza do uż ytkowania następujące t ypy
gaśnic:
- gaśnice proszkowe typu ABC i BC ,
- gaśnice śniegowe t ypu GS -5X lub GS-6X z zaworem sz ybko otwieralnym ,
- gaśnice wodne,
- gaśnice pianowe t ypu GW -6Z lub GW -9Z,
Obiekt y powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające
wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich
(EN), dot yczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.
Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia t ych grup pożarów,
określonych w Polskich Normach dot yczących pod ziału pożarów, które mogą
wystąpić w obiekcie.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w
gaśnicach powinna prz ypadać, z wyjątkiem prz ypadków określonych w
przepisach szczególnych na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w
budynku, niechronionej stał ym urządzeniem gaśnicz ym zakwalifikowanej do
kategorii zagrożenia ludzi ZL - II, III, i PM.
Czasookresy
poddawania
przeglądom
technicznym
i
cz ynnościom
konserwacyjnym urządzeń ppoż. i gaśnic w tabeli poniżej.
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Lp. Rodzaj sprzętu
1.
2.

3.

Czasookres
Tryb kontroli
kontroli
Gaśnice przenośne
min raz w roku Według instrukcji ustalonej przez producenta.
Badanie wydajności Raz w roku
Poprzez pomiar bezpośredni.
i ciśnienia w hydran t
wewnętrznych
Badanie
węży Co 5 lat
Poprzez próbę hydrauliczną.
hydrantowych
na
maks ymalne
ciśnienie robocze
2.2.
Zasady rozmieszczenia.
Prz y rozmieszczaniu sprzętu w budynku należ y stosować następujące zasady:
- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i
widocznych, prz y wejściach i
prz y przejściach i korytarzach, prz y
wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
- sprzęt należ y umieszczać w t ych samych miejscach
w każdym z
pomieszczeń, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają ,
- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z P N –
92/N-01256/01 „znaki bezpieczeństwa –ochrona przeciwpożarowa” ,
- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp szerokości co najmniej 1,0 m ,
- sprzęt należ y umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.(pi ece, grzejniki ) ,
- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.
2.3.
Oznaczenie gaśnic
Gaśnice powinny być wykorz ystane zgodnie z ich przeznaczeniem
wynikającym z oznaczenia piktogramów naniesionych na et ykietach gaśnic to
jest:
A

- CIAŁA STAŁE ( gaśnice pianowe , proszkowe, śniegowe ABC)

B - CIECZE PALNE ( gaśnice śniegowe, proszkowe BC)
C - GAZY PALNE ( gaśnice śniegowe, proszkowe BC)
D - METALE LEKKIE ( gaśnice proszkowe M )
F - OLEJE I TŁUSZCZE

SPOŻYWCZE

(gaśnice śniegowe ABF)

19

F2.4.

pożary kuchenne, palące się tłuszcze spożywcze.

Zasady zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Prz y zwalczaniu pożarów urządzeń elektrycznych występuje możliwość
porażenia osoby gaszącej, jeżeli zastosowane zostaną środki przewodzące
prąd elektryczny, dlatego do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod
napięciem nie wolno uż ywać sieci hydrantowej. Najbardziej celowe jest
użycie gaśnicy pros zkowej.
Zasady użycia gaśnicy


Środek gaśniczy skierować do źródła ognia. Gaszący nie powinien narażać się na
działanie dymu i promieniowania cieplnego.
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pożary powierzchniowe gasić zaczynając od przodu „zawijając”.
pożary kropli i cieczy spadających gasić od góry do dołu!. Płonące ciecze spadają na
podłoże i powodują drugi pożar. Zanim nie ugasi się kropli spadających nie można
ugasić pożaru na podłodze.
pożary ścian gasić od dołu do góry.
zgromadzić potrzebną ilość środków gaśniczych w pobliżu źródła ognia
uważać na wtórny zapłon. Palne pary mogą się ponownie zapalić w przypadku
zetknięcia się z nagrzanymi przedmiotami. Należy dlatego pozostać w gotowości przy
powierzchni, która była objęta pożarem. Nie na niej ale obok.
po użyciu gaśnicy nie wieszać na dotychczasowym miejscu lecz oddać do napełnienia
środkiem gaśniczym, nawet wtedy, gdy zużyto niewielką ilość środka gaśniczego.
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Zasady użycia hydrantu wewnętrznego
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ROZDZIAŁ

III

3. Sposoby postępowania w przypadku pożaru i innego zagrożeni a.
3.1.

Alarmowanie .

Alarmowanie w budynku powinno następować w sposób spokojny
i nie powodujący paniki poprzez sygnały dźwiękowe - ciągły
dzwonek trwający co najmniej 2 minuty lub głosowo – POŻAR,
PALI SIĘ.
Każdy pracownik obowiązany jest znać rodzaje podręcznego sprzętu
gaśniczego, znajdującego się na wyposażeniu Zespołu Szkół Ekonomiczno technicznych w Rakowicach Wielkich, jego rozmieszczenia oraz zasady jego
użycia.
W przypadku powstania pożaru w czasie g odzin pracy każdy pracownik
obowiązany jest:
- niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w miejscach zagrożonych
pożarem w sposób nie powodujący paniki ,
- zaalarmować straż pożarną nr alarmowy 998 lub 112 podając:
gdzie się pali, co się pali oraz cz y są zagrożeni ludzie,
- zawiadomić przełożonych lub Dyrektora Szkoł y i prz ystąpić do działań
ewakuacyjnych oraz gaśnicz ych z zachowaniem bezpieczeństwa .
Alarmując jednostki Państwowej Straż y Pożarnej należ y podać:
- miejsce powstania pożaru tj. adr es, lokalizację w budynku ,
- podać co się pali ,
- zagrożenie dla ludzi ,
- zagrożenia inne np. budowlane, chemiczne , wybuchem,
- nazwisko i imię.
UWAGA !
Po wykonaniu tych czynności słuchawkę telefonu odłożyć po
potwierdzeniu przez Straż Pożarną ora z poczekać na ewentualne
sprawdzenie autentyczności zgłoszenia.
Następnie prz ystąpić do działań ewakuacyjnych oraz gaśniczych prz y uż yciu
podręcznego sprzętu gaśniczego.
W razie potrzeby należ y zaalarmować:
- Pogotowie Ratunkowe – 999
- Policje
- 997
- Pogotowie Gazowe
- 992
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-

Pogotowie Wodociągowe – 994
Pogotowie energet yczne – 991

3.2.
Działania Ratownicze.
W celu likwidacji pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należ y
postępować zgodnie z niżej podanymi zasadami:
- ustalić miejsce pożaru i występujące zagrożenia nast ępnie zaalarmować
Straż Pożarną,
- po zaalarmowaniu Straż y Pożarnej przeprowadzić ewakuacje uczniów
korz ystających ze szkoł y,
- wyłącz yć dopł yw energii elektrycznej ,
- prowadzić działania gaśnicze prz y pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego
stosownie do rodzaju palących się materiałów ,
- środki gaśnicze kierować na źródło ognia ,
- nie otwierać bez konieczności okien oraz drzwi ,
- oddymiać w mia rę możliwości drogi ewakuacyjne ,
- prowadzić ewakuacje zagrożone go mienia,
- usuwać zagrożone zapaleniem materiał y palne ,
- działania prowadzić do chwili przejęcia terenu działań przez jednostki
PSP.
Z chwilą prz ybyci a
jednostek PSP przekazać teren działań podając
jednocześnie podstawowe informacje tj.
- miejsce pożaru,
- rodzaj palącego się materiału ,
- cz y występuje zagrożenie dla ż ycia ludzi ,
- poinformować o umiejscowieniu i stanie głównego wyłącznika prądu ,
- poinformować o zagrożeniach wynikających z możliwości zawalenia
konstrukcji,
- poinformować o podjęt ych działaniach gaśnicz ych i ich skuteczności ,
- poinformować o drogach i wyjściach ewakuacyjnych ,
- przekazać do dyspozycji niniejszą instrukcje .
Kierujący działaniem ratownicz ym ma prawo zarządzić:
- ewakuacje ludzi i mienia ,
- wprowadzić zakaz przebyw ania osób trzecich na terenie akcji ratowniczo gaśniczej,
- żądać stosownej pomocy od osób fiz ycznych i inst ytucji ,
- przejąć na czas akcji niezbędne środki i tereny .
Do chwili prz ybycia jednostek Państwowej Straż y Pożarnej działaniami
ratownicz ymi kieruje Dyrektor Szkoł y lub osoba wyznaczona z pośród
pracowników.
Wszystkich pracowników oraz osoby postronne obowiązuje bezwzględne
podporządkowanie się kierownikowi działań.
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ROZDZIAŁ IV
4.
Organizacja i warunki ewaku acji oraz sposoby jej praktycznego
sprawdzania.
Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożar em,
dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie
oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane
techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:
- zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości p rzejść oraz
dojść ewakuacyjnych,
- zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg
ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,
- zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych
w przepisach
techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w t ym: na stosowaniu
urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań
techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu,
- zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewa kuacyjnego)
oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest o no niezbędne do
ewakuacji ludzi.
Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno -budowlane.
Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną
dla ponad 50 osób, będących jej stałymi uż ytkownikami, powinie n co
najmniej raz na rok przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji.
Sprawdzenie powinno odbyć się poprzez ogłoszenie alarmu pożarowego
dla wszystkich użytkowników Szkoły.
Ewakuacje uczniów przeprowadza ją nauczyciele sprawujący nad nimi
opiekę w momencie ogłoszenia ewakuacji, polecając natychmiastowe
opuszczenie klas, pracowni oraz innych pomieszczeń najbliższ ym
wyjściem ewakuacyjnym, nakazując zachowanie spokoju i dyscypliny oraz
konieczność udania się do miejsca zbiórki - placu przed kotłownią
internatu. Nauczyciel opuszcza pomieszczenie ostatni , sprawdzając czy
nikt nie pozostał, zabiera ze sobą dziennik lekcyjny. W miejscu zbiórki
sprawdza obecność i informuje prowadzącego akcj ą ewakuacyjną o
brakujących uczniach.
Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji należy
przeprowadzić w uzgodnieniu z Komendą Powiatową PSP w Lwówku Śl .
Z przeprowadzonej ewakuacji sporządza się protokół.
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4.1.
Zasady ewakuacji ludzi
Akcja ewakuacyjna prowadzona powinna być poziomymi ciągami
przeznaczonymi do komunikacji ogólnej oznakowanymi
ewakuacyjnymi
znakami fotoluminescencyjnymi .
Ewakuacje można prowadzić jednocześnie z akcją gaśniczą .
Ewakuację należ y prowadzić spokojnie, nie wywołu jąc paniki, ewentualne
poszukiwania prowadzić w miejscach możliwych do ukrycia się.
Prz ybyłe osoby korzystające z e Szkoł y informować o kierunkach ewakuacji,
przejściach, dojściach i wyjściach ewakuacyjnych .
Sprawdzać cz y wszystkie osoby a przede wsz ystk im uczniowie i osoby o
ograniczonej zdolności poruszania się , opuścił y pomieszczenia koncentrując
się przede wsz ystkim na pomieszczeniach bezpośrednio zagrożonych pożarem
dlatego akcja gaśnicza powinna być skoncentrowana na niedopuszczeniu
pożaru na drogi i przejścia ewakuacyjne
W trakcje ewakuacji należ y przestrzegać następujących zasad:
- Prowadzić ewakuację do najb liższego wyjścia ewakuacyjnego oznaczonego
znakiem ewakuacyjnym „ W yjście Ewakuacyjne „
poprzez dostępne drogi ewakuacyjne.
- Po korytarzach
poruszać się zdecydowanie w ustalonym kierunku
zgodnym ze znakami ewakuacyjnymi, nie biegać, nie wyprzedzać się
nawzajem
- Prz y zadymieniu poruszać się w poz ycji pochylonej, prz y ścianach
- Nie należ y zatrz ym ywać się bez potrzeby aby nie blokować drog i
- Nie przemieszczać się w kierunku przeciwnym do prowadzonej ewakuacji
- Osoby, które nie mogą poruszać się o własnych siłach powinny być
wynoszone
- Drzwi do pomieszczeń powinny pozostać otwarte lub zamknięte z
pozostawionym kluczem w zamku.
Ewakuacja powinna być prowadzona na teren otwart y poprzez dostępne
wyjścia ewakuacyjne .
Niedopuszczalny jest powrót osób do ewakuowanego obiektu.
Powyższe ustalenia nie są sztywnymi regułami i są zależne od sytuacji
pożarowej, jak również mogą być korygowane przez kierownika akcji
ratowniczo – gaśniczej.
Jako zasadę należy przyjąć ewakuowanie ludzi z miejsc najbardziej
zagrożonych do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
4.2.
Ewakuacja mienia
Ewakuacje mienia przeprowadza się jeśli:
- Jeśli jest ono bezpośr ednio zagrożone.
- Utrudnia dostęp do źródła pożaru lub ułatwia jego rozprzestrzenianie się.
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Mienie ruchome należy ewakuować jeśli jest to możliwe i nie naraża ż ycia i
zdrowia ratownika, w pierwszej kolejności z pomieszczeń objęt ym pożarem
oraz najbardziej zagrożonych
Ewakuowane przedmiot y i urządzenia powinny być usuwane w miejsca
bezpieczne możliwie najdalej od miejsca pożaru.
Przekazane pod opiekę osób do tego wyznaczonych w celu zabezpieczenia
przed kradzieżą.
W prz ypadku uszkodzenia dachu w wyniku po żaru należ y ewakuować mienie
z całego budynku do obiektów wcześniej uzgodnionych.
Ewakuacje mienia rozpocz ynać od wynoszenia dokumentacji bieżącej oraz
dokumentacji archiwalnej o zasadnicz ym znaczeniu dla Szkoł y. Następnie
urządzenia o znacznej wartości jak urządzenia biurowe, mienie ruchome,
rzecz y osobiste.
Ewakuacje poszczególnych składników mienia wykonują osoby bezpośrednio
za nie odpowiedzialne na co dzień.
Kolejność ewakuacji mienia w konkretnej sytuacji i warunkach ustala
Dyrektor lub jego przedstawiciel wspólnie z Kierownikiem Akcji Ratowniczej
/KAR/ , która może być na bieżąco korygowana.
Wskazane jest ewakuowanie mienia konkretnego działu, sektora przez
pracowników danej komórki organizacyjnej.
4.3.
Oznakowanie obiektu.
Zapewnienie możliwości ewakuacji oznacza nie t ylko istnienie w każdym
obiekcie i terenie dróg ewakuacyjnych o parametrach pozwalających na
bezpieczne opuszczenie strefy pożaru, lecz również takie oznakowanie dróg,
które umożliwi ich bezbłędną ident yfikacje w czasie ewakuacji.
Znaki ewakuacyjne mają za zadanie ukierunkować w szkole strumień ludzi do
wyjścia.
Znaki ewakuacyjne powinny być tak usytuowane w stosunku do źródeł
światła, by zapewniało to ich dostateczną luminację.
Oznakowaniu podle gają zgodnie z Polskimi Normami :
- Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji .
- Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych ;
- Lokalizacja
przeciwpożarowych
wył ączników
prądu,
materiałów
niebezpiecznych .
- Pomieszczeń, w których występują materiał y niebezpieczne .
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ROZDZIAŁ V
5. Zasady zabezpieczenia prac pożarowo - niebezpiecznych
5.1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub
wybuchu, właściciel, zarządca lub uż ytkownik obiektu jest obowiązany:
1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie prz ygotowani e miejsca
pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione,
posiadające odpowiednie kwalifikacje;
5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi
występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami
mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
Zasady wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
Prz y wykonywaniu prac należ y pr zestrzegać następujących zasad :

zabezpiecz yć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach prz yległ ych, w tym również
element y konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji
technicznych;

prowadzić
prace
niebezpieczne
pod
względem
pożarowym
w
pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w
pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane
z użyciem łatwo palnych ciecz y lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy
stężenie par ciecz y lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

mieć w miejscu wykonywania prac:
a. sprzęt umożliwiający likwidacje wszelkich źródeł pożaru
b. pojemniki metalowe wypełnione wodą na odpadki gorących przedmiotów
c. materiał y izolacyjne i osłaniające, niezbędne do zabezpieczenia toku prac


używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
 drogi ewakuacyjne i dojścia do stanowisk prac powinny być wolne oraz tak
wybrane aby było możliwe w razie zagrożenia sz ybkie opuszczenie terenu
prac
 po zakończeniu prac należ y poddać kontroli miejsce wykonywania prac a
także rejony prz yległe, w t ym celu należ y sprawdzić przede wszystkim
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- cz y nie pozostawiono tlących się, żarzą cych się materiałów na terenie
wykonywania prac
 prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane t ylko prze osoby
do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje
 sprzęt
uż ywany
do prac powinien być sprawny technicznie i
zabezpieczony przed moż1iwością wywołania pożaru
 wyznaczona osoba przez kierownika przed rozpoczęciem prac
zobowiązana jest zapoznać personel o prowadzonych pracach i poinformować
o potencjalnym zagrożeniu pożarowym
W obiektach i na terenach prz yległych, gdzie pr owadzone są proces y
technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny
wybuchowe lub w których materiał y takie są magaz ynowane, powinna być
dokonana ocena zagrożenia wybuchem.
Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie pomieszczeń zag rożonych
wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych
odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie cz ynników
mogących w nich zainicjować zapłon.
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonują: inwestor, projektant lub
użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
Klas yfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dot ycząca
zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.
Pomieszczenie, w którym może wytworz yć się mieszanina wybuchowa,
powstała z wydzielającej się tak iej ilości palnych gazów, par, mgieł lub
pyłów, której wybuch mógłby spowodować prz yrost ciśnienia w t ym
pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie
zagrożone wybuchem.

WZÓR PROTOKOŁU ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO
NIEBEZP IECZNYCH
PROTOKOŁ NR
Zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych
1.

2.

3.

Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się
wykonanie prac:
........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................
Technologia prac przewidzianych do realizacji:
............................................ ............................................................
................................... .....................................................................
Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w miejscu
prac:...................... ...........................................................................
..................................
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Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac pożarowo
niebezpiecznych............ ....................................................................
........................................................................................................
...................................................................
5.
Rodzaj wykonywan ych prac przez inne firm y w pomieszczeniach
sąsiadujących z pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac
pożarowo niebezpiecznych oraz sposoby ich zabezpieczeń obszarów
sąsiadujących:
........................................................................ ................................
........................................................................................................
......................................................................
6.
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszcz enia , stanowiska,
urządzenia, itp. Na okres wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych:
........................................................................................................
................................................................ ........................................
......................................................................
7.
Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prac
pożarowo niebezpiecznych:
.................................................. ......................................................
........................................................................................................
......................................................................
8.
Środki i sposoby alarmowani a współpracowników oraz jednostek PSP w
prz ypadku powstania pożaru:
........................................................................................................
.................................................................................... ....................
......................................................................
9.
Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpożarowego toku prac:
....................................................................... .................................
........................................................................................................
......................................................................
10.
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpie czeństwa
pożarowego w toku wykonania prac:
........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................
11.
Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich
zakończeniu:
........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................
Podpis y członków komisji :
Lp
Imię i nazwisko
Stanowisko
podpis
4.
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WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE PRAC POŻAROWO
NIEBEZP IECZNYCH
ZEZWOLENIE NR
Na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
a.
b.
c.
7.

8.
a.

b.

Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)
......................................................................... ...............................
........................................................................................................
....................................................................................
Rodzaj pracy:
...................... ..................................................................................
........................................................................................................
...................................................................... ..............
Czas pracy:
........................................................................................................
........................................................................................................
..................... ...............................................................
Zagrożenie pożarowe:
........................................................................................................
................................................................... .....................................
....................................................................................
Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru:
............................................................................ ............................
........................................................................................................
....................................................................................
Środki zabezpieczające
przeciwpożarowe
bhp
inne
Sposób wykonania prac:
........................................................................................................
........................................................................................................
................ ....................................................................
Osoby odpowiedzialne za:
prz ygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i
zabezpieczenie toku prac
............................................................................... .........................
..........................................
imię i nazwisko
Stwierdzam wykonanie
........................................................................................................
...
Wyłączenie rejonu prac spod napięcia
........................................................................................................
.........................................
Imię i nazwisko
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Stwierdzam wykonanie
........................................................................... .............................
...
c.
Dokonanie analiz y stężeń par ciecz y, gazów, pyłów w zakresie
występowania niebezpiecznych stężeń
........................................................................................................
...................... ...................
Imię i nazwisko
Stwierdzam wykonanie
........................................................................................................
...
d.
Stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i
instruktaż........................ ..................................................................
.......................................
Imię i nazwisko
Prz yjąłem do wykonania
................................................................... ..............
9.
Zezwalam na rozpoczęcie prac w dniu(ach) ........................od
godz..................do godz.......(zezwolenie jest ważne t ylko po złożeniu
podpisów przez osoby wymienione w pkt.8)
....................................................... .
...........................................................
Wnioskujący
Przewodniczący komisji
10.
Prace zakończono w dniu ................. .......... o godz........................
..................................................
Wykonawca
11.
Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono
zaniedbań mogących zainicjować pożar.
Stwierdzam odebranie robót :

Skontrolował:

ROZDZIAŁ

VI

6. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
6.1.
DYREKTOR SZKOŁY
 znać i przestrzegać przepisy przeciwpożarowe ,
 nadzorować
przestrzeganie
przepisów
ochrony
ppoż .
przez
pracowników i osoby korz ystające z e szkoł y , wyciąganie konsekwencji
służbowych w stosunku do osób nie przestrzegających t ych przepisów ,
 uwzględniać w ramach merytorycznej działalności zagadnienia ochrony
przeciwpożarowej ,
 zapewnienie pracownikom, osobom przebywając ym w budynku
bezpieczeństwa poprzez stworzenie odpowiednich warunków ewakuacji ,
 przestrzegać przeciwpożarowe wymagania budowlane i instalacyjne ,
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 wyposaż yć obiekt w sprzęt i urządzenia ppoż . oraz odpowiednie
oznakowanie ewakuacyjne o ochrony ppoż .
 realizować wnioski i zalecenia pokontrolne w zakresie ochrony ppoż .
 zaznajamiać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi ,
 prz ygotować obiekt do działań ratownicz ych na wypadek pożaru lub
innych miejscowych zagrożeń ,
 kierowanie działaniami ratownicz ymi w wypadku p ożaru lub
miejscowego zagrożenia do czasu prz ybycia jednostek PSP ,
 wykonywać zadania i o bowiązki z zakresu ochrony ppoż. określone dla
każdego pracownika.

6.2. Nauczyciele

znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz
postanowień niniejsz ej instrukcji ,

wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy
przed pożarem,

branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych ,

sprawdzanie po zakończonej pracy:
pomieszczeń i stanowisk pracy, cz y nie występuje tam zagrożenie
pożarowe,
wyłączenie urządzeń elektrycznych nie pracujących w systemie ciągł ym ,
pozam ykanie okien i drzwi oraz zdanie klucz y w wyznaczone miejsce ,

niezwłocznie usuwać nieprawidłowości
w stanie zabezpieczenia
przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach,

znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru ,

posiadać umiejętność obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego i
znajomości zasad gaszenia pożarów ,

w prz ypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
- przerwać pracę,
- powiadomić o pożarze zgodnie z planem alarmowania niniejszej
instrukcji,
- wyłącz yć odbiorniki energii elektrycznej ,
- podjąć działania ewakuacyjne uczniów na zewnątrz budynku ,
- zamknąć okna i drzwi do pomieszczeń ,
- zabezpiecz yć dokumentacje, w razie konieczności ewakuowa ć mienie w
miejsce wyznaczone przez kierującego akcją ratowniczą,
- podjąć działania ratowniczo -gaśnicze poprzez dostępny sprzęt gaśnicz y .
6.3. Pracownik gospodarczy /Konserwator/
 znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz
postanowień niniejszej instrukcji ,
 wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy
przed pożarem zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi ,
 branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych ,
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 kontrolowanie obiektu zwracając sz czególną uwagę cz y nie ma dymu,
ognia , zapach u spalenizny,
 kontrolować teren wokół obiektu pod względem zagrożeń pożarowych ,
 nie dopuszczać do zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz ,
zam ykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich
nat ychmiastowe otwarcie ,
 znać miejsca rozmieszczeni a sprzętu gaśniczego ,wyłączników energii
elektrycznej z możliwością ich odłączenia ,
 sprawdzać cz y nie zostawiono włączonych odbiorników elektrycznych
nie prz ystosowanych do pracy ciągłej ,włączonych odbiorników
gazowych i włączonego zbędnego oświetlenia ,
 sprawdzanie po zakończonej pracy pomieszczeń i stanowisk pracy, cz y
nie występuje tam zagrożenie pożarowe ,
 niezwłocznie usuwać nieprawidłowości w stanie zabezpieczenia
przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagro żeniach,
 znać i przestrzegać instrukcj e alarmową na wypadek pożaru ,
 posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i
znajomości zasad gaszenia pożaru ,
 prace konserwacyjne wykonywać zgodnie z zakresem posiadanych
kwalifikacji zawodowych ,
 w prz ypadku powstania pożaru lub innego miej scowego zagrożenia:
- ogłosić alarm pożarowy zgodnie z planem alarmowania
niniejszej instrukcji ,
- powiadomić kierownictwo szkoł y,
- odłącz yć główny wył ącznik prądu ,
- podjąć działania gaśniczo -ratownicze do momentu
prz ybycia jednostek PSP ,
- po prz ybyciu jednost ek PSP zabezpieczać teren.
6.4.

KUCHARZE, POMOCE KUCHENNE

 znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz
postanowień niniejszej instrukcji ,
 wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy
przed pożarem,
 branie udziału w szk oleniach przeciwpożarowych ,
 sprawdzanie po zakończonej pracy pomieszczeń i stanowisk pracy, cz y
nie występuje tam zagrożenie pożarowe ,
 niezwłocznie usuwać nieprawidłowości w stanie zabezpieczenia
przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach ,
 znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru ,
 posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i
znajomości zasad gaszenia pożaru ,
 w prz ypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
- przerwać prowadzone prace ,
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6.5.

powiadomić o pożarze zgodnie z planem alarmowania,
wyłącz yć z sieci wszystkie odbiorniki e nergii elektrycznej ,
zamknięcie okien i drzwi międz y pomieszczeniami ,
pomoc w ewakuowaniu uczniów w ustalone miejsca,
ewakuować dokumentacje , rzecz y osobiste ,
ewakuować w razie konieczności pozostałe mienie ,
po zabezpieczeniu prz ystąpić do działań gaśni cz ych.

Woźne- osoby sprzątające

 znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz
postanowień niniejszej instrukcji ,
 wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy
przed pożarem,
 utrz ym ywanie cz ystości i porządku ,
 sprawdzanie po zakończonej pracy czy wyłączone są urządzenia
elektryczne nie prz ystosowane do pracy ciągłej ,
 branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych ,
 sprawdzanie po zakończonej pracy pomieszczeń i stanowisk pracy, cz y
nie występuje tam zagrożenie pożarow e a w szczególnoś ci pomieszczeń
pobytu uczniów,
 niezwłocznie usuwać nieprawidłowości
w stanie zabezpieczenia
przeciwpożarowego i informować Dyrektora o zagrożeniach ,
 znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru ,
 posiadać umiejętność obsługi p odręcznego sprzętu gaśniczego
i
znajomości zasad gaszenia pożaru ,
 w prz ypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
- przerwać pracę,
- powiadomienie o pożarze zgodnie z planem alarmowania
niniejszej instrukcji ,
- wyłącz yć odbiorniki energii ele ktrycznej,
- zamknąć okna drzwi do pomieszczeń ,
- pomóc w przeprowadzeniu ewakuacji ,
- podjęcie działań ratowniczo –gaśnicz ych prz y pomocy
podręcznego sprzętu gaśniczego .
6.6. Pracownicy administracyjno - biurowi

znajomość i przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych oraz
postanowień niniejszej instrukcji ,

wykonywanie swoich zadań w sposób zabezpieczający miejsce pracy
przed pożarem,

branie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych ,

sprawdzanie po zakończonej pracy:
pomieszczeń i stanowisk pracy, cz y nie w ystępuje tam zagrożenie
pożarowe,
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-

wyłączenie urządzeń elektrycznych nie pracujących w systemie
ciągł ym,
pozam ykanie okien i drzwi oraz zdanie klucz y w wyznaczone miejsce
niezwłocznie usuwać nieprawidłowości
w stanie zabezpieczenia
przeciwpożarowego i informować kierownika o zagrożeniach ,
znać i przestrzegać instrukcje alarmową na wypadek pożaru ,
posiadać umiejętność obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
hydrantów wewnętrznych i znajomości zasad gaszenia pożarów ,
w prz ypadku powstania pożaru l ub innego miejscowego zagrożenia:
przerwać pracę,
powiadomić o pożarze zgodnie z planem alarmowania niniejszej
instrukcji,
wyłącz yć odbiorniki energii elektrycznej ,
zamknąć okna i drzwi do pomieszczeń ,
pomoc prz y ewakuacji uczniów w wyznaczone miejsce ,
zabezpiecz yć dokumentacje, w razie konieczności ewakuować mieni e w
miejsce wyznaczone przez kierującego akcją ratowniczą,
podjąć działania ratowniczo -gaśnicze poprzez dostępny sprzęt gaśnicz y.

ROZDZIAŁ VII
Sposoby zaznajamiania uż ytkowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego i z przepisami przeciwpożarowymi.
Postanowienia niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązują
wsz ystkich pracowników. Pracownicy aktualnie zatrudnieni zapoznają s ię z
instrukcją poprzez Dyrekcję Szkoł y. Dla osób nowo zatrudnianych należ y
przeprowadzić szkolenie wstępne ppoż. z zakresu przepisów pożarowych oraz
prakt ycznej obsługi sprzętu ppoż. Osoby już zatrudnione należ y okresowo
szkolić n/w zakresie.
Szkolenie przeciwpo żarowe pracowników
1. Cel i rodzaj szkoleń.
Celem szkoleń przeciwpożarowych
jest zapoznanie pracowników z
postanowieniami
"Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”,
a
w
szczególności:
- zagrożeniem pożarowym występującym w budynkach uż yteczności
publicznej,
- prz ycz ynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
- sposobem eliminacji zagrożenia pożarowego,
- przepisami dot yczącymi ochrony przeciwpożarowej obiektów,
- zasadami postępowania w prz ypadku powstania pożaru,
- zasadami obsługi sprzętu i urządzeń ppoż.
- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektów.
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Szkoleniem przeciwpożarowym są objęci wsz yscy pracownicy, a udział w
nim jest obowiązkiem każdego pracownika.
Szkolenia przeciwpożarowe dzielą się na:
1.A/ Szkolenie wstępne:
 szkolenie wstępne polega na zapoznaniu nowoprz yjęt ych
pracowników z zasadami ochrony przeciwpożarowej przed
dopuszczeniem ich do pracy na danym st anowisku;
 szkolenie wstępne prowadzi wyznaczony pracownik;
 podczas szkolenia należ y omówić następujące zagadnienia:
 zagrożenie pożarowe na stanowisku pracy i w obiekcie, prz yczyny
mogące spowodować pożar.
 wskazania w zakresie utrz ymania bezpieczeństwa pożarowego.
 alarmowanie o pożarze, uż ycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 zasady ewakuacji.
 dokumentację ze szkolenia wstępnego stanowi zaświadczenie
przeszkolenia wstępnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
które należ y wpiąć do akt osob owych pracownika.
1.B/. Szkolenie podstawowe / instruktażowe/:
 szkolenie instru ktażowe ma na celu zapoznanie pracowników z
obowiązującymi w z akresie zapobiegania powstawaniu i
rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasadami postępowania na
wypadek powstania pożaru i konieczności prowadzenia
ewakuacji.
 szkolenie prowadzą wykładowcy posia dający prz ygotowanie do
prowadzenia zajęć w t ym zakresie.
Program szkolenia instruktażowego obejmuje następujące zagadnienia:
 ustawa o ochronie przeciwpożarowej, organizacja ochrony
przeciwpożarowej,
 prz ycz yny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 zagrożenie pożarowe w obiekcie, cz ynniki i warunki wpł ywające na
zagrożenie ż ycia ludzkiego,
 przepisy i zasady zapobiegania pożarom, obowiązki i zadania
pracowników w t ym z akresie,
 zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, zapewnienie ewakuacji i
warunków do prowadzenia akcji ratowniczej,
 zasady uż ycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 zadania i obowiązki pracowników w prz ypadku powstania pożaru,
 zasady ewakuacji ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji.
Dokumentację ze szkolenia stanowią:
 zaświadczenie przeszkolenia podstawowego /instruktażowego/ w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, które należ y wpiąć do akt
osobowych pr acownika;
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1.C/. szkolenie specjalistyczno - informacyjne,
organizowane w związku z:
 wprowadzeniem istotnych zmian w przeci wpożarowym zabezpieczeniu
obiektu,
 wprowadzeniem na teren obiektu urządzeń stwarzających zagrożenie
pożarowe,
 zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni obiektu
pociągającymi za sobą wzrost zagrożenia pożarowego,
 zaleceniem kontrolnych organów oc hrony przeciwpożarowej.
Dokumentację szkolenia specjalist yczno -informacyjnego stanowi notatka
osoby prowadzącej szkolenie zawierająca: datę, miejsce, wykaz
uczestników i program szkolenia.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej może być przep rowadzone w
ramach szkolenia wstępnego i okresowego BHP zgodnego z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r z póź. zm. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. tj.
 - szkolenia wstępne prz y zatrudnianiu praco wnika
 - pierwsze szkolenie okresowe w okresie 12 miesięcy
 - następne szkolenia okresowe dla:
- stanowisk robotniczych co 3 lata
- stanowisk administracyjno – biurowych co 5 lat.
Ze względu na obszerność instrukcji wskazane jest zaopatrzenie pracowników
w stosowne wyciągi.
Znajomość niniejszej instrukcji powinna być okresowo sprawdzana.
Instrukcja powinna być aktualizowana co 2 lata lub w przypadku zmian
struktury organizacyjnej lub zmian przeznaczenia pomieszczeń .
Prz yjęcie do wiadomości i przestrzegani a instrukcji pracownicy potwierdzają
przez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentem.
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Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego są mi znane, i zobowiązuję się do ich przestrzegania:

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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