
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO 

 
 
 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
 W  SOKÓŁCE 
OŚ. ZIELONE 2 

 
 
 

Opracował:                                              Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOKÓŁKA, LUTY 2019 

 
 
 



 2

 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

Nr Nazwa rozdziału Strona 
 

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z 
przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego 
procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i 
warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia 
wybuchem 

3 

II.  Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia 
przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich 
przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 

20 

III. 
Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego 
zagrożenia 

   26 

IV. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym 

33 

V. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne 
sposoby ich sprawdzania 

37 

VI. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym 
zatrudnionych pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji  

47 
 

VII. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu 

49 

VIII. Plan obiektu  oraz plan terenów przyległych 52 

IX.  Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję 52 

X. Załączniki: 53 

Nr 1 Karta aktualizacji instrukcji 53 

Nr 2 Plan obiektu oraz tereny przyległe 54 

Nr 3 Rzuty kondygnacji z elementami ochrony przeciwpożarowej 55 

Nr 4 Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych 
pożarowo 

56 

Nr 5 Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac 
niebezpiecznych pożarowo 

57 

Nr 6 Wzór zaświadczenia z zapoznania pracownika z przepisami 
przeciwpożarowymi 

58 

Nr 7 Wykaz osób zapoznanych z instrukcją 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z 

PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU 
TECHNOLOGICZNEGO, MAGAZYNOWANIA (SKŁADOWANIA) 

 I  WARUNKÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU, W TYM ZAGROŻENIA 
WYBUCHEM  

 
 

                 Obowiązek opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 

wynika z § 6. pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

  Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie wymagań przeciwpożarowych, 

jakie obowiązują dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce, Oś. Zielone 2. 

W celu określenia wymagań przeciwpożarowych przeprowadzono analizę 

istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych w oparciu o obowiązujące przepisy, 

wykorzystując dokumentację techniczną i przeprowadzając wizję lokalną. 

Postanowienia niniejszej instrukcji: 

 Formułują szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, 

 Ustalają zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru, organizację i 

warunki ewakuacji, oraz zasady postępowania na wypadek pożaru, 

 Określają ilość, rodzaj, lokalizację i sposób wyposażenia budynku w urządzenia 

przeciwpożarowe, gaśnice  oraz znaki ewakuacyjne, a także zabezpieczenie 

prac pożarowo niebezpiecznych , 

 Określają sposoby alarmowania służb ratowniczych. 

 

Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj 

wykonywanej pracy zobowiązani są do zapoznania się z treścią instrukcji i 

przestrzegania zawartych w niej ustaleń. Postanowienia niniejszej instrukcji dotyczą 

również osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie szkoły oraz 

pracowników firm wykonujących prace zlecone, a szczególnie wykonujących prace 

niebezpieczne pod względem pożarowym.  

 Obowiązek zapoznania pracowników i innych ww. osób z postanowieniami 

instrukcji należy do dyrektora szkoły.  
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Niniejsza instrukcja nie zwalnia od konieczności zapoznania i przestrzegania 

wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczególnych, 

wewnętrznych zarządzeniach, zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych, itp. 

 

Instrukcja niniejsza powinna być poddawana okresowej aktualizacji, 

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

użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony 

przeciwpożarowej. Aktualizacja powinna być dokonywana przez osobę 

posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

Dane dotyczące aktualizacji należy ująć w Karcie aktualizacji instrukcji 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do niej. 

W celu zapewnienia dostępności instrukcji dla ekip ratowniczych jeden 

jej egzemplarz przechowywany będzie w pomieszczeniu portierni przy 

głównym wejściu do obiektu. 

 

1. Lokalizacja i drogi dojazdowe 

 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 znajduje się przy ul. Oś Zielone 2, na 

wydzielonej i ogrodzonej działce Nr geod. 2874 o powierzchni 12876 m2.  Składa się 

z trzech części  skomunikowanych ze sobą łącznikiem. Na działce oprócz budynku 

szkolnego znajduje się wykonany z materiałów palnych budynek szatni z 

pomieszczeniami trenerów, boisko do gry w piłkę nożną, tzw. Orlik oraz boisko do 

koszykówki. 

Możliwość dojazdu do obiektu utwardzoną, asfaltową ul. Oś. Zielone – z 

podjazdem od strony północnej i zachodniej budynku. Możliwość wjazdu na plac 

szkolny dwoma bramami – jedną od północnego wschodu o szerokości 3,20 m, drugą 

od zachodu o szerokości 3,70 m.  Plac szkolny nie spełnia warunków dla drogi 

pożarowej (brak przejazdu bez zawracania lub placu manewrowego o wymiarach 

przekraczających 20x20 m). 

Lokalizację obiektu z terenem przyległym pokazano na Załączniku Nr 2 do 

instrukcji. Załącznik zawiera również informacje dotyczące dróg pożarowych, 

odległości od budynków sąsiednich, lokalizacji hydrantów zewnętrznych 

przeciwpożarowych. 
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2. Funkcja obiektu 

 

Budynek przeznaczony jest na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej. Dla celów ochrony przeciwpożarowej traktowany jako obiekt 

użyteczności publicznej kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ze względu na wysokość 

budynek traktuje się jako niski (do 12 m) przeznaczony do przebywania do 400 osób, 

przy czym na parterze przebywa do 160 osób oraz do 120 na I i II piętrze. Sala 

gimnastyczna o powierzchni 397 m2 – niewydzielona pożarowo jest pomieszczeniem 

kategorii zagrożenia ludzi ZL I, w którym może przybywać do 60 osób. W budynku 

nie przewiduje się obecności osób niepełnosprawnych. 

Budynek użytkowany jest w godzinach 7.00-21.00, przy czym największa ilość 

osób przebywa w godzinach 7.30-14.00. Po godzinach użytkowania obiekt jest 

dozorowany fizycznie oraz posiada monitoring wizyjny. 

 

3. Charakterystyka budowlana i pożarowa obiektu 

 

Budynek szkoły jest obiektem wykonanym z materiałów niepalnych w 

technologii  tradycyjnej. Charakterystyka budowlana poszczególnych części: 

1. Część dydaktyczna posiada jedną kondygnację podziemną (częściowe 

podpiwniczenie) i trzy nadziemne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

wykonane z cegły. Stropy – żelbetowe wylewane. Dwie żelbetowe, 

wylewane, niewydzielone pożarowo klatki schodowe. Stropodach płaski 

pokryty papą termozgrzewalną. W części tej znajdują się sale lekcyjne oraz w 

podpiwniczeniu szatnie, pomieszczenia techniczne i sala klubowa. 

2. Łącznik – dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany murowane z cegły i 

bloczka gazobetonowego, płaski stropodach pokryty papą termozgrzewalną. 

W łączniku znajdują się na parterze - pomieszczenia administracyjne szkoły, 

na piętrze – sala konferencyjna i świetlica. 

3. Część ze stołówką i zapleczem kuchennym – dwukondygnacyjna, 

podpiwniczona. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły. Stropy – 

żelbetowe wylewane. jedna żelbetowa, wylewana, niewydzielona pożarowo 

klatka schodowa. Stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. W części 

tej znajdują się w podpiwniczeniu: magazyny i węzeł cieplny, na parterze: 

kuchnia, stołówka oraz dwie świetlice, na piętrze: sale lekcyjne, archiwum i 

pokój kierownika technicznego.  
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4. Sala gimnastyczna – częściowo jednokondygnacyjna, częściowo 

dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. Jedna żelbetowa, wylewana, 

niewydzielona klatka schodowa. Oprócz głównego pomieszczenia Sali 

sportowej w części tej mieszczą się: pomieszczenia magazynowe, 

przebieralnie, siłownia, pokój instruktora, szatnie nauczycieli WF, pokój 

intendentki, pokój pedagoga i psychologa, biblioteka, pokój pielęgniarki i 

balkon. 

Budynek wyposażony w instalacje techniczne: 

- elektryczną, 

- odgromową, 

- telefoniczną, 

- wodno-kanalizacyjną, 

- centralnego ogrzewania podłączoną do sieci miejskiej, 

- wentylacyjną, 

- wodociągową przeciwpożarową. 

Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia zabudowy  - 1823,16 m2, 

- powierzchnia użytkowa - 3 345,88 m2, 

- kubatura                      - 16 077,74 m3, 

- wysokość w kalenicy      - 11,80 m. 

Budynek zaprojektowano i wykonano zachowując wymaganą klasę „C” odporności 

pożarowej stosując wszystkie elementy nie rozprzestrzeniające ognia. 

Elementy budynku dla klasy „C” powinny w zakresie klasy odporności ogniowej 

spełniać co najmniej wymogi: 

- główna konstrukcja nośna – R 60, 

- konstrukcja dachu – R 15, 

- strop – REI 60, 

- ściana zewnętrzna – EI 30, 

- ściana wewnętrzna – EI 15, 

- przekrycie dachu – E 15, gdzie: 

R – nośność ogniowa, 

E – szczelność ogniowa, 

I – izolacyjność ogniowa. 

Wszystkie elementy budynku powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające 

ognia. 
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Poszczególne elementy budynku spełniają wymogi dotyczące odporności 

ogniowej. 

 Cały kompleks budynków szkoły stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 

3 345,88 m2. 

 

4. Zagrożenie pożarowe  

 

W budynkach szkoły znajdują się materiały palne typowe dla pomieszczeń 

użyteczności publicznej, takie jak meble drewniane i tapicerskie, kartony, papier, 

ubrania, wykładziny podłogowe, tworzywa sztuczne. W kuchni należy liczyć się z 

obecnością olejów i tłuszczów spożywczych. 

Pomieszczeniami o największym zagrożeniu pożarowym, ze względu na ilość 

występujących materiałów palnych są: szatnie, archiwum, biblioteka i magazyny. 

Pomieszczeniami o największym zagrożeniu ze względu na ilość przebywających 

osób są: stołówka, świetlice, sala gimnastyczna i sala konferencyjna. 

 

Charakterystyka rozwoju pożaru w budynkach 
  
 Temperatura w pomieszczeniu objętym pożarem wzrasta w wyniku 

konwekcyjnego mieszania się spalin z powietrzem. W wyniku konwekcji następuje 

rozprzestrzenianie się produktów spalania i zadymienia. Dym jest aerozolem 

składającym się z mieszaniny powietrza i gazowych produktów spalania i 

rozproszonych w fazie gazowej cząstek stałych i ciekłych. Dym zmniejsza możliwości 

motoryczne na skutek ograniczenia widzialności i działania drażniącego, toksycznego 

oraz niedoboru tlenu, oddziaływuje także przez wzrost temperatury w wyniku 

konwekcji i promieniowania. Temperatura około 120°C powoduje oparzenia I stopnia 

po około 8 minutach, a w temperaturze 200°C następują oparzenia dróg 

oddechowych. Przez dłuższy czas człowiek znosi promieniowanie cieplne o natężeniu 

2 kW/m2, ale promieniowanie o natężeniu 3,5 kW/m2 już tylko przez około 60 s. 

 Podczas pożaru wszystkie te czynniki mogą oddziaływać na użytkowników 

budynku łącznie. 

 Do oceny zagrożenia toksycznego przyjmuje się wskaźniki toksymetryczne 

obliczone w taki sposób, że efekt toksyczny jest sumą efektów poszczególnych 

składników dymu. Podstawowe związki toksyczne zawarte w dymie to tlenek węgla 

(CO), dwutlenek węgla (CO2), cyjanowodór (HCN), dwutlenek azotu (NO2) i 
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chlorowodór (HCI). Śmiertelne stężenia tych związków przy 30 minutowej ekspozycji 

są następujące: 

 CO    3,75 g/m3,  NO2    0,205 g/m3, 

 HCN    16 g/m3,  HCl    1,0 mg/m3. 

 CO2    196,4 mg/m3, 

 Utrata możliwości działania następuje po 5 minutach przy stężeniach:  

 CO – 6000 ÷ 8000 ppm, HCN – 120 ÷ 200 ppm, CO2 – 7 ÷ 8% i zawartości 

tlenu obniżonej do 10 ÷ 13%. 

 Przy bezpłomieniowym rozkładzie termicznym spowodowanym brakiem tlenu 

spalanie jest niecałkowite i stosunek CO2/CO jest bliski jedności. W tych warunkach, 

przy słabej wentylacji, dochodzi do tzw. zaczadzenia. Tlenek węgla łączy się z 

hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę, powodując niedobór tlenu w 

organizmie. Podobny jest mechanizm działania cyjanowodoru. Różnica polega na 

tym, że śmiertelne skutki działania HCN występują przy znacznie mniejszych dawkach 

niż CO. 

 Oddziaływanie dwutlenku węgla polega na efekcie hiperwentylacji, tzn. 

zwiększenia szybkości oddychania, co powoduje szybką kumulację np. dwutlenku 

węgla w organizmie. Przy niskich stężeniach tlenu obecność CO2 może wywierać 

skutek pozytywny, zmniejszając dopływ tlenu. 

 W rozwiniętej fazie pożaru, po rozgorzeniu, w pomieszczeniu występuje zwykle 

niedobór tlenu oraz nadciśnienie. Produkty rozkładu, w których występuje CO i HCN, 

rozprzestrzeniają się w budynku powodując zagrożenie na dużych obszarach. 

 

Zadymienie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych 

 Stwarza ono wielokroć większe niebezpieczeństwo dla ludzi niż pożar. Dym 

bowiem, a w nim gazy pożarowe, jako produkt spalania, rozprzestrzeniają się 

szybciej i przenikają do odległych od miejsca pożaru części budynku i do wszystkich 

zakątków pomieszczeń poprzez otwory instalacyjne w ścianach i stropach, szczeliny 

w drzwiach, a także inne otwory pomiędzy pomieszczeniami i kondygnacjami.  

 Dym jest często zwiastunem pożaru, którego źródło (miejsce powstania) bywa 

ukryte i niedostępne. Oddziaływanie drażniące na drogi oddechowe człowieka 

wywołuje kaszel i krztuszenie, łzawienie oczu, utrudniając czynności poruszania się, 

użycie sprzętu gaśniczego oraz ewakuację osób zagrożonych. Przebywanie w 

przestrzeni zadymionej stwarza psychozę lęku, a nawet paniki w obawie zatrucia, 

doznania obrażeń lub zasłabnięcia i śmierci. 
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 Dym jest produktem niekompletnego spalania materiałów i zawierają się w 

nim cząsteczki (zawiesiny) spalających się materiałów. Ilość wytwarzanego dymu 

zależna jest od składu chemicznego i właściwości fizycznych materiałów lub 

przedmiotów.  

 Pewne materiały, jak: guma, niektóre sztuczne tworzywa, wykładziny, pianki 

poliuretanowe, wytwarzają podczas spalania znaczniejsze ilości toksycznych dymów. 

Inne materiały palne jak: tekstylia, drewno, papier, płoną szybciej, nie wydzielając 

większych ilości dymu do czasu, aż otaczające ich powietrze zawiera dostateczne 

ilości tlenu, niezbędnego w procesie spalania. Z chwilą jednak zmniejszenia się ilości 

tlenu, ich spalanie staje się powolniejsze, natomiast zwiększa się ilość dymu. 

 Gęstość zadymienia zwiększa się w górnych warstwach pomieszczenia i na 

górnej kondygnacji budynku, gdzie dym przenika wraz z unoszącym się powietrzem 

nagrzanym przez wynikły pożar. 

 Gęstość dymu może  być tak duża, że niewidoczne stają się światła lamp 

zawieszonych pod stropami lub nad drzwiami wyjściowymi oraz światła ewakuacyjne 

i znaki bezpieczeństwa określające kierunek ewakuacji. 

 Barwa (kolor) dymu – może być różna, co zależne jest od składu materiału 

ulegającego spalaniu i co zarazem może być orientacyjnym wskaźnikiem zachowania 

ostrożności ze względu na toksyczność (trujące właściwości) gazów pożarowych 

zawartych w dymie. I tak np. kolor czarny wskazuje na spalanie się węgla, tłuszczów 

i twardszych gatunków drewna, kolor białawo-żółty charakteryzuje spalanie się 

papieru, wyrobów celulozowych, tworzyw sztucznych, kolor biały, żółty, niebieski lub 

niebieskawy znamionuje substancje trujące w dymie. 

 

Gazy pożarowe 

 Są to produkty spalania przenoszące się wraz z dymem i nagrzanym 

powietrzem do innych pomieszczeń, a także przenoszące się drogami ewakuacyjnymi 

na cały budynek (strefę pożarową). Stanowią one największe niebezpieczeństwo dla 

ludzi znajdujących się w budynku. Szczególnie szkodliwe i zagrażające życiu ludzi są 

gazy toksyczne. Do takich gazów należy zaliczyć: tlenek węgla, cyjanowodór, 

czterochlorek węgla, fosgen. 

 Tlenek węgla (CO) – zwany potocznie czadem, jest bardzo silnie trujący, łączy 

się bowiem z hemoglobiną krwi człowieka. Powinowactwo wiązania się tlenku węgla z 

hemoglobiną krwi jest około 250 razy większe niż tlenu, który jest tak nieodzowny w 

procesie oddychania ludzi. Powstająca tlenkowęglowa  hemoglobina jest połączeniem 
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znacznie trwalszym i wolniej ulegającym hydrolizie (rozkładowi na hemoglobinę i 

tlenek węgla) w porównaniu z oksyhemoglobiną, tj. naturalnego łączenia się 

hemoglobiny z tlenem w organizmie człowieka. Wystarczy kilka głębszych wdechów, 

np. podczas wysiłku fizycznego w atmosferze o zwiększonej procentowo ilości tlenku 

węgla, aby wystąpiły objawy zatrucia.  

 W pomieszczeniach zamkniętych przy stężeniu tlenku węgla przekraczającym 

0,5% obj. powietrza następuje tzw. zatrucie błyskawiczne. Przy mniejszych 

stężeniach tlenku węgla następuje zatrucie ostre, powodujące niedotlenienie mózgu 

człowieka. Początkowo występują bóle głowy, szum w uszach, nudności, wymioty, 

drżenie i osłabienie kończyn. Równocześnie występuje zanik odruchów obronnych i 

osoba silniej zatruta tlenkiem węgla nie jest zdolna dojść do drzwi lub okna i 

otworzyć je. Występują zaburzenia w oddychaniu, skóra twarzy staje się jasno 

różowa lub sinawa, dochodzi do utraty przytomności.  

 Pierwsza pomoc w ostrych zatruciach tlenkiem węgla polega na zapewnieniu 

poszkodowanemu powietrza w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu lub  wyniesieniu 

zatrutego na przestrzeń otwartą i natychmiastowym zastosowaniu sztucznego 

oddychania metodą usta-usta lub usta-nos, względnie przy użyciu aparatu 

oddechowego i zapewnieniu szybkiej pomocy lekarskiej. Poszkodowanemu grożą 

bowiem różne zaburzenia, jak: uszkodzenie mięśnia sercowego, częściowa utrata 

słuchu i wzroku, zapalenie płuc. 

 Zdarzają się przypadki, że z chwilą wydostania człowieka z przestrzeni 

zadymionej zawierającej tlenek węgla na zewnątrz budynku, w atmosferze wolnej od 

dymu i tlenku węgla następuje nagła utrata przytomności w następstwie reakcji 

organizmu człowieka na zwiększony dopływ tlenu. Nie jest to niebezpieczne dla 

zdrowia, ale nie zwalnia od stosowania metod przywracających przytomność, a nawet 

wykonania sztucznego oddychania.  

 Dla życia człowieka groźne są także inne gazy występujące w procesie 

spalania jak: cyjanowodór – występuje przy spalaniu substancji celulozowych, przy 

czym śmiertelne stężenie w powietrzu jest niebezpieczne już przy zawartości 0,027% 

oraz czterochlorek węgla CCl4, którego stężenie w powietrzu 2 g/m3 jest 

niebezpieczne. 

 Jeżeli przyjmiemy schemat rozprzestrzeniania się dymu w małym 

pomieszczeniu  o wymiarach 6  4 m i wysokości 2,5 m oraz kryteria stanu 

granicznego: 

wysokość wolna od dymu  h  1,5 m, 
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strumień ciepła z warstwy podsufitowej  Q  2,5 kW/m2, 

zasięg widzialności przy znanej konfiguracji pomieszczenia  z  3 m, 

a ponadto stężenia toksyczne związków podanych wcześniej  osiągnięcie stanu 

granicznego, czyli czas, w ciągu którego powinna nastąpić ewakuacja z 

pomieszczenia, nie powinien on przekraczać 2 minut. 

 Przy spalaniu 1 kg pianki poliuretanowej (występującej np. w meblach 

tapicerowanych) w pomieszczeniu zasięg widzialności wynoszący 3 m zostaje 

osiągnięty po 47 s. 

 

Charakterystyka pożarowa podstawowych materiałów palnych 

występujących w budynku: 

Tłuszcz spożywczy: występuje w kuchni – Jest to palna ciecz. W czasie 

użytkowania (np. smażenie) ma wysoką temperaturę, co utrudnia gaszenie, gdy jest 

w większej ilości, ponieważ po  ugaszeniu może znów zacząć się palić (gdy dotrze do 

niego tlen z powietrza). Do gaszenia używać specjalnych gaśnic przeznaczonych do 

pożarów grupy „F” (pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych). 

Bezwzględny zakaz używania wody (przy próbie ugaszenia wodą następuje wyrzut 

palącego się tłuszczu co gwałtownie powiększa strefę spalania powodując 

rozprzestrzenienie ognia i możliwość oparzeń) 

 

Drewno  – materiał podatny na zapalenie w zależności od stopnia wilgotności. Jeżeli 

drewno będzie poddane działaniu temperatury, to zachodzić będą w nim następujące 

zjawiska: 

- w temp. do 110oC następuje odparowanie wody w warstwie zewnętrznej oraz 

wydzielają się lotne substancje : tlenek węgla, metan, etylen, dwutlenek węgla i 

inne. Powstające gazy po osiągnięciu temperatury zapłonu spalają się na 

powierzchni.  

- w temp. 110-:-150oC wzrasta intensywność wydzielania się lotnych substancji i 
odparowania wody, drewno zaczyna żółknąć. 

- w temp. 150-:-230oC drewno zaczyna się zwęglać. 

- w temp. 230-:-270oC powstaje węgiel piroforyczny o dużej zdolności pochłaniania 
tlenu, który zaczyna się słabo żarzyć. 

- w temp. 270-:-300oC odbywa się dalsze zwęglanie drewna. 
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- w temp. 300-:-600oC utworzony węgiel zapala się i płonie. 
Temperatura zapalenia drewna uzależniona jest od rodzaju i wynosi : 

- dla drewna sosnowego i świerkowego od 290-:-470oC 

- dla drewna dębowego, bukowego 600oC 

Do gaszenia używać przede wszystkim wody z hydrantów (pamiętać o konieczności 

odłączenia zasilania, jeżeli pożar ma miejsce w obrębie występowania instalacji 

elektrycznej). Można również użyć gaśnic proszkowych z proszkiem klasy ABC. 

 

Tworzywa sztuczne są materiałami palnymi. Podczas ogrzewania miękną, a 

następnie topią się i wykraplają. Spadające krople przyczyniają się do wzrostu 

powierzchni spalania.  

Podczas palenia intensywnie dymią. Produkty rozkładu termicznego zawierają tlenek 

węgla, akroleinę, formaldehyd. Chmury pyłu tworzyw sztucznych termoplastycznych 

są wybuchowe.  

Przy tarciu mogą powstać wyładowania elektrostatyczne. 

Szczegółowe właściwości fizyko – chemiczne podstawowych tworzyw sztucznych 

zawiera tabela: 

 
Lp. 

 
Rodzaj właściwości 

 
RODZAJ TWORZYWA 

 
Polipropylen 

 
Polietylen 

 
Polistyren 

1 stan skupienia stały stały stały 

2 forma granulki granulki granulki 

3 punkt mięknięcia 150–155 st.C. 150-160 
st.C 

150-165 st.C 

4 temperatura zapłonu 350 st. C. 350 st.C. 475 st.C. 

5 temperatura samozapłonu 380 st. C. 390 st.C. 470 st.C. 

6 zapłon chmury pyłu 420 st. C. 450 st.C. 490 st.C. 

7 minimalne stężenie 
wybuchowe 

20 g/m3 20,03 g/m3 25,04 g/m3 

8 maksymalne ciśnienie 
wybuchu 

5,6 kg/cm3 5,8 kg/cm3 3,08 kg/cm3 

 

Do gaszenia używać gaśnic proszkowych i śniegowych.  
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Powstały pożar będzie rozprzestrzeniał się głównie po palących się materiałach 

do czasu jego wykrycia przez człowieka. Należy liczyć się również z możliwością 

rozprzestrzeniania się pożaru poprzez instalację elektryczną, systemy wentylacyjne i 

przewody kominowe. Zakłada się, że powstały pożar może spowodować zadymienie 

wszystkich obiektów (strefy pożarowej). 

Pożar w obiekcie  może powstać na skutek: 

1. Nieumyślnego zaprószenia ognia. 

2. Nieodpowiedzialnego postępowania lub zaniedbania, np.: 

 - braku terminowego i należytego usuwania  nieczystości (śmieci), 

 - nieprzestrzegania ustalonego porządku składowania materiałów palnych, 

z zachowaniem właściwych odległości od źródeł ciepła (żarówek, grzejników itp.). 

3. Umyślnego podpalenia materiałów palnych w budynku lub w jego pobliżu. 

4. Wad instalacji użytkowych lub niewłaściwej ich eksploatacji. 

Zagrożenie pożarowe budynku  powodowane przez przebywające tam osoby 

wynika  w szczególności z: 

-palenia tytoniu w miejscach i pomieszczeniach, w których obowiązuje zakaz palenia, 

rzucania niedopałków, płonących zapałek do koszy, w pobliże materiałów palnych lub 

bezpośrednio na te materiały, 

  -posługiwania się otwartym ogniem w miejscach niedozwolonych lub 

niebezpiecznych pożarowo, umieszczania różnego rodzaju źródeł otwartego ognia 

zbyt blisko materiałów palnych, 

  -niewłaściwej obsługi urządzeń elektrycznych, pozostawiania bez dozoru 

włączonych odbiorników prądu takich jak podgrzewacze, promienniki, kuchenki, 

instalowania prowizorycznych urządzeń, samowolnej i niefachowej naprawy instalacji, 

urządzeń, wyłączników i bezpieczników, nieprawidłowej eksploatacji instalacji i 

urządzeń elektrycznych powodującej zwarcia, przeciążenia, nagrzewanie, iskrzenie, 

ustawiania urządzeń grzejnych bezpośrednio na palnym podłożu lub w pobliżu 

materiałów palnych, stosowania osłon lub kloszy na żarówki z materiałów łatwo 

palnych, zawieszania na nich palnych elementów dekoracyjnych, 

  -braku ogólnego porządku oraz czystości, pozostawiania nie uprzątniętych 

materiałów zdolnych do zapalenia, 

- wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych bez odpowiedniego zabezpieczenia. 
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5. Czynności zabronione 

 

W  budynku szkoły oraz na terenie przyległym do niego zabrania się 

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

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji i wprowadza się do 

stałego stosowania następujące zalecenia: 

1. Zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników 

mogących zainicjować zapłon w: 

-  miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

- w miejscach występowania innych materiałów palnych i innych miejscach, gdzie 

zarządca budynku określił zakaz palenia. 

2. Zakaz użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w 

sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, 

bądź nie poddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej 

z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia. 

3. Zakaz garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach 

nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie 

odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu. 

4. Zakaz rozgrzewania 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 dopuszczalne jest 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. 

5. Zakaz rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu i żużla, w miejscu 

umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w 

mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m. 

6. Zakaz składowania poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy 

działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu. 

7. Zakaz użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych 

bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z 

warunkami określonymi przez producenta. 

8. Zakaz przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i 

wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 
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- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do 

temperatury przekraczającej 100oC, 

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

odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu 

elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o 

napięciu powyżej 400V. 

9. Zakaz stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 

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

0,05 m od żarówki. 

10. Zakaz instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej, 

jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, 

jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 

11. Zakaz składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 

ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości. 

12. Zakaz składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na 

nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w 

piwnicach. 

13. Zakaz przechowywania pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych 

do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach. 

14. Zakaz zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 

natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego 

konieczność ewakuacji. 

15. Zakaz blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający 

ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru. 

16. Zakaz lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób 

zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych przepisami. 

17. Zakaz uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: 

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu. 

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

- wyjść ewakuacyjnych, 

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych 

instalacji gazowej. 
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6. Wymogi z zakresu używania lub przechowywania materiałów 

niebezpiecznych 

 

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych należy: 

- wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, 

transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych wykonywać zgodnie ze 

wskazaniami ich producenta, 

- przechowywać materiały niebezpieczne w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru 

lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego 

oddziaływania, 

- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55oC wyłącznie w 

pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności 

statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem, 

- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 21oC w ilości do 10 dm3 oraz 

ciecze o temperaturze zapłonu do 550C do 50 dm3.   

 

7. Wymogi z zakresu zapewnienia wody do celów 

przeciwpożarowych 

 

Budynek wymaga zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych (do 

zewnętrznego gaszenia pożaru) o wielkości 20 dm3/s. Zapewniają ją 2 hydranty DN 

80.  Jeden z hydrantów (nadziemny) znajduje się  na rogu ulic Kryńskiej i Oś. Zielone 

(przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy) w odległości ok. 60 m od ściany obiektu. 

Drugi hydrant (podziemny) znajduje się w alejce przebiegającej wzdłuż ul. Kryńskiej 

w odległości ok. 80 m od ściany (naprzeciw internatu SOSW). Na właścicielu 

hydrantów (Urząd Miejski w Sokółce) spoczywa obowiązek dokonywania nie rzadziej 

niż raz w roku ich konserwacji. 

 

8. Wymogi z zakresu zapewnienia dróg pożarowych 

 

Do budynku powinna być doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej 

nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku 
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budynku, przy czym bliższa krawędź drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 

5-25 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe 

elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 

m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 

mechanicznych.  

Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 

co najmniej 20m x 20m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu budowlanego 

i powrót pojazdu bez cofania. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi 

pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m. Szerokość drogi pożarowej do 

budynku powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie powinno przekraczać 

5%. 

Budynek posiada wymagane przepisami drogi pożarowe (ul. Oś. Zielone).  

 
 
9. Wymogi z zakresu odległości od budynków sąsiednich 

 

Budynek szkoły zlokalizowano w wymaganej odległości od obiektów sąsiednich. 

Najbliższe obiekty: 

- budynek Powiatowego Urzędu Pracy (konstrukcja niepalna) – 11,7 m, 

- budynek szatni Orlik z pomieszczeniami trenerów (konstrukcja palna) – 13,4 m, 

- budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny (konstrukcja niepalna) – 18,5 m, 

- budynek handlowy (konstrukcja niepalna) – 20,2 m. 

 Pozostałe budynku znajdują się w odległościach nie powodujących zagrożenia 
pożarowego. 
 
 
10. Zagrożenie wybuchem 
 

W budynku nie przewiduje się zagrożenia wybuchem. Nie są tu składowane 

materiały stwarzające takie zagrożenie i nie odbywa się żaden proces technologiczny 

związany z wykorzystaniem takich materiałów. 

 
 
11. Wymogi z zakresu ewakuacji 
 

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 pożarem, dostosowane do 

liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, 
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konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, polegające przede wszystkim na: 

- zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,  

- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść 

ewakuacyjnych, 

- zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz 

pomieszczeń. 

  Podstawowe wymogi ewakuacyjne to: 

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami, 

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 

osób powinny otwierać się na zewnątrz, 

- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, 

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

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

ewakuacyjnym” o długości nieprzekraczającej 40 m. Przejście nie powinno prowadzić 

łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego 

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

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

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

- z pomieszczenia o powierzchni ponad 300 m2 oraz takiego, w którym może 

przebywać jednocześnie ponad 50 osób należy zapewnić co najmniej 2 wyjścia 

ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, 

- łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z 

pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać 

w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy 

czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w 

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

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do 

jednoczesnego przebywania ponad 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń, 

- szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość 

drzwi na drodze ewakuacyjnej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki 

schodowej, 

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby 

osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując 
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co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m (1,2 m jeżeli jest ona 

przeznaczona do ewakuacji do 20 osób), 

- wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast 

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

może być większa niż 1,5 m, 

- skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich 

całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi, 

- minimalna szerokość pionowej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,2 m, 

- na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spoczników ze stopniami 

oraz schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą 

ewakuacyjną, 

- dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (długość drogi ewakuacyjnej od 

wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na 

zewnątrz budynku albo do obudowanej i oddymianej klatki schodowej) w budynku 

(przy dwóch dojściach) wynosi 40 m, 

- stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione, 

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione, 

- okładziny sufitów i sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych 

lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
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II.  OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA 
PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH 
PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt  powinien być wyposażony w 

następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami fi 25 zaopatrzonymi w 

węże półsztywne. 

Obiekt wyposażono w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Dodatkowo kompleks 

sportowy oraz łącznik wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne. 

UWAGA: Oświetlenie ewakuacyjne kompleksu sportowego załączy się po wciśnięciu 

wyłącznika prądu odłączającego ten kompleks, znajdującego się przy wyjściu 

ewakuacyjnym z sali sportowej (wyjście ewakuacyjne Nr 4) lub po wyłączeniu 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdującego się w wiatrołapie przy głównym 

wejściu do budynku szkoły (przy wyjściu ewakuacyjnym Nr 1). 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń  przeciwpożarowych 

powinny być prowadzone zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich 

Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji 

techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich 

producentów. Czasokresy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych 

powinny być zgodne z zaleceniami producentów i dokonywane są nie rzadziej niż raz 

w roku. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne wykonywane są przez 

specjalistyczne firmy zewnętrzne zobowiązane do terminowego i zgodnego z zasadami 

wykonywania i dokumentowania tych prac. 

 

Zasady wykonywania przeglądów technicznych zastosowanych w obiekcie 

urządzeń przeciwpożarowych 

 

1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 

25 

Przeglądy wykonywać zgodnie z PN-EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. 

Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem 

półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. 

1. Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i 

czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej 

Normie (o której mowa powyżej), odnośnej dokumentacji technicznej oraz 
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zgodnie z instrukcją obsługi producenta, w terminie nie rzadszym niż raz w 

roku. Hydranty powinny być konserwowane przez osoby posiadające 

niezbędną wiedzę w tym zakresie.  

2. Czynności wstępne polegają na ustaleniu, czy: 

 hydranty są na swoim miejscu, 

 nie są zastawione, są widoczne i mają czytelne oznakowanie oraz 

instrukcję, 

 nie mają widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków. 

Wąż hydrantu powinien być poddany całkowitemu rozwinięciu, hydrant 

poddany ciśnieniu i sprawdzony, czy: 

 mocowania do ściany są odpowiednie od ich przeznaczenia, 

 wypływ wody jest równomierny i dostateczny, 

 wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia 

ani pęknięć – jeśli wąż wykazuje uszkodzenia, powinien być wymieniony na 

nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 

 zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte, 

 zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach, 

 w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się 

łatwo i czy wychyla się o 180 0, 

 w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy 

działa łatwo i prawidłowo, 

 w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest 

prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu jest 

właściwa, 

 stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy – szczególną 

uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub 

zniszczenia, 

 jeżeli hydrant jest wyposażony w szafkę, czy nie nosi ona oznak 

uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają, 

 prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać, 

 praca prowadnic węża jest prawidłowa i czy są one prawidłowo 

zamocowane, 

3. Hydrant należy pozostawić w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.  

4. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany 

„USZKODZONY”. 
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5. Po przeglądzie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów hydranty powinny 

być oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. Osoby odpowiedzialne powinny 

przechowywać trwałe zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach.  

6. Ponadto dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na 

etykiecie, która nie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Na 

etykiecie powinny być umieszczone następujące dane: 

 słowo „SPRAWDZONE”, 

 znak jednoznacznie identyfikujący przeprowadzającego konserwację i 

przegląd, 

 data (rok i miesiąc) kiedy konserwacja była przeprowadzana. 

7. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 

5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 

zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 

8. Miejsca usytuowania hydrantów powinny być oznakowane znakami zgodnymi 

z PN-EN ISO7010:2012. 

Należy sprawdzić jednoczesny pobór wody z dwóch sąsiednich 

hydrantów. Każdy z hydrantów powinien mieć wydajność co najmniej 1 

dm3/s. 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno 

zapewniać wydajność, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i 

być nie niższe niż 0,2 MPa. 

 

2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Przegląd roczny – wykonuje elektryk z uprawnieniami. 

 włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, 

poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego, na czas 

wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci(wymagane 60 minut). 

UWAGA: zaleca się, aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający 

do przeprowadzenia testu, jednakże minimalizowany, ze względu na 

możliwość uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp.  

 podczas tego testu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe oraz 

znaki ewakuacyjne, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy 

prawidłowo funkcjonują.  

 na końcu testu zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie 

każdej lampki kontrolnej  lub urządzenia, w celu upewnienia się, że wskazują 
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one na przywrócenie zasilania podstawowego. 

  

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W okresach rocznych należy sprawdzić czy wyłącznik nie jest uszkodzony, czy 

jest dostępny i oznakowany. 

Sprawność techniczną należy badać poprzez: 

- wciśnięcie przycisku wyłącznika, 

- sprawdzenie czy został odcięty dopływ prądu do wszystkich obwodów, za 

wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych, które posiadają własne źródła zasilania, 

- czy nie nastąpiło załączenie innego źródła energii. 

 

Budynek powinien być wyposażony  w gaśnice spełniające wymogi Polskiej 

Normy PN EN 3, dostosowane do rodzajów pożarów, które mogą w nim mieć miejsce. 

Obiekt wyposaża się zgodnie z normatywem: 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego 

zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, przy czym musi 

być zachowany warunek, że dojście z najbardziej oddalonego miejsca, w którym może 

przebywać człowiek do gaśnicy nie może przekroczyć 30 m. Jeżeli parametr ten nie 

zostanie zachowany należy obiekt wyposażyć w dodatkowe jednostki sprzętu. Budynek 

wymaga wyposażenia w gaśnice z łączną ilością środka gaśniczego – 66 kg proszku 

gaśniczego. 

W obiekcie mogą mieć miejsce pożary grup A, B, F,  w tym pożary w obrębie 

instalacji elektrycznej znajdującej się pod napięciem. 

W związku z tym budynek wyposażono w następujące gaśnice: 

 

PIWNICA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ: 

1. w szatni – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

2. na korytarzu części technicznej – gaśnica proszkowa – 4 kg – 1 szt. 

 

PARTER CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ: 

1. przy portierni – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

2. przy sali Nr 12 – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 

I PIĘTRO CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ: 

1. przy pokoju nauczycielskim – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

2. przy sali Nr 14 - gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 
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II PIĘTRO CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ: 

1. przy toaletach – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

2. przy sali Nr 29 - gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

ŁĄCZNIK PARTER: 

1. przy toaletach – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

ŁĄCZNIK PIĘTRO: 

2. przy świetlicy – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

PIWNICA CZĘŚCI KUCHENNEJ: 

1. na korytarzu – gaśnica proszkowa – 4 kg – 1 szt. 

PARTER CZĘŚCI KUCHENNEJ: 

1. w kuchni – gaśnica tłuszczowa – 2 kg – 1 szt. 

PIĘTRO CZĘŚCI KUCHENNEJ: 

1. w sali Nr 40 – gaśnica proszkowa – 2 kg – 1 szt. 

PARTER SALI GIMNASTYCZNEJ: 

1. przy pokoju intendentki – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

PIĘTRO SALI GIMNASTYCZNEJ: 

1. w bibliotece – gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

Uwaga: Wszystkimi ww. gaśnicami proszkowymi można gasić urządzenia 

elektryczne pod napięciem do 1kV. 

Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone: 

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do 

budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy   wyjściach z pomieszczeń 

na zewnątrz, 

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 

ciepła (piece, grzejniki), 

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Przy ustalaniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego jaki powinien być na 

wyposażeniu budynku należy wziąć pod uwagę występujące w obiekcie rodzaje 

materiałów palnych oraz kierować się właściwościami środka gaśniczego.  

Ogólnie można przyjąć, że : 

1. Do gaszenia pożarów grupy A (pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy 

    spalaniu których występuje zjawisko żarzenia np. drewno, papier,  węgiel)   

    stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe, ewentualnie proszkowe z proszkiem    

    klasy ABC. 
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2. Do gaszenia pożarów grupy B (pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących   

    się np. rozpuszczalniki, tłuszcze, smoła) stosuje się gaśnice płynowe,  pianowe,  

    śniegowe lub proszkowe. 

3. Do gaszenia pożarów grupy C (pożary gazów palnych np. propan-butan, wodór, 

     acetylen) stosuje się gaśnice proszkowe lub śniegowe. 

4. Do gaszenia pożarów grupy D (pożary metali lekkich np. magnez, sód)  

   stosuje się gaśnice proszkowe specjalnie do tego przeznaczone. 

5. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz materiałów znajdujących 

    się w  pobliżu tych urządzeń stosuje się gaśnice śniegowe lub proszkowe. 

6. Do gaszenia pożarów grupy F (pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach  

    kuchennych) stosuje się gaśnice płynowe specjalnie przeznaczone do tego celu. 

Czynności konserwacyjne gaśnic powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz 

na rok w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Przeglądy techniczne i czynności 

konserwacyjne gaśnic zleca się firmie zewnętrznej. 

 
Grupy pożarów 

 
Podział materiałów palnych na grupy pożarowe: 
 
 

A. Pożary ciał stałych 
pochodzenia 
organicznego, przy 
spalaniu, których obok 
innych zjawisk powstaje 
zjawisko żarzenia 

Np. drewno, papier, węgiel 
tworzywa sztuczne, tkaniny, 
słoma 

 
 

C. Pożary 
gazów 

      Np. 
metan, 
acetylen, 
propan, 
wodór, gaz 
miejski 

 
 
 

B.  Pożary cieczy palnych i 
substancji stałych 
topiących się wskutek 
ciepła wytwarzającego 
się przy pożarze 

Np. benzyna, alkohole, 
aceton, oleje, lakiery, 
tłuszcze, parafina, stearyna, 
pak, naftalen, smoła 

 

D. Pożary 
metali 

Np. magnez 
sód, uran, 
aluminium 

 

E. Pożary tłuszczów i 
            olejów w urządzeniach  
            kuchennych 

 

F 
 

 

 

 

 



 26

III. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO 
ZAGROŻENIA 

 
 
Alarmowanie 

W przypadku powstania w budynku szkoły pożaru osoba, która go zauważyła ma 

obowiązek: 

1. Powiadomienia o pożarze wszystkie osoby znajdujące się w rejonie 

zagrożenia. 

Obowiązek ten spoczywa głównie na pracownikach zatrudnionych w obiekcie, w tym 

nauczycielach. 

Zauważając pożar lub otrzymując od któregoś z uczniów  informację o pożarze mają 

obowiązek dokonania sprawdzenia sytuacji. Jeśli okaże się ona groźna natychmiast 

należy ogłosić alarm. 

Powiadomienie o pożarze ogłaszane będzie: 

- dzwonkiem elektrycznym – 3 krótkie dzwonki – czas dźwięku 2-sekundy z 2 

sekundową przerwą między sygnałami, 

- komunikatem głosowym – „UWAGA POŻAR – EWAKUACJA BUDYNKU” 

Uwaga: Włącznik dzwonka do ogłaszania alarmu znajduje się na parterze łącznika w 

sekretariacie. 

2. Jeżeli sytuacja jest groźna i wymyka się spod kontroli zaalarmowania 

służb ratowniczych: 

- Państwową Straż Pożarną          -    tel. 998, 112 

w razie potrzeby: 

 - Pogotowie Ratunkowe              -     tel. 999, 

 - Policję                                    -     tel. 997. 

oraz dyrektora szkoły. 

Służby ratownicze należy alarmować zawsze, jeżeli nie ma pewności opanowania 

sytuacji we własnym zakresie (przy użyciu gaśnic lub hydrantów). 

 

Przy telefonicznym alarmowaniu straży pożarnej należy – po zgłoszeniu się 

dyżurnego telefonisty – spokojnym i wyraźnym głosem podać: 

- gdzie się pali, bądź rodzaj powstałego zdarzenia (miejscowość, ulica, nazwa 

obiektu), 

- co się pali (śmietnik, piwnica, poddasze), 

- jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone, 

- podać, czy istnieje zagrożenie ludzi, czy są osoby poszkodowane, 
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- podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego alarmujemy. 

Nie odkładać słuchawki, aż dyżurny potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Przyjmujący 

zgłoszenie może żądać podania innych informacji, które należy mu w miarę 

posiadanej wiedzy przekazać. 

Należy przyjąć zasadę, że jeżeli osoby z obiektu nie zostały ewakuowane przed 

wezwaniem straży pożarnej, to bez względu na rozwój sytuacji należy dyżurnemu 

straży  podawać występowanie zagrożenia dla przebywających w obiekcie osób. 

 

Akcja gaśnicza 

 

Osoby, które nie biorą udziału w alarmowaniu przystępują do: 

-    ewakuacji osób z zagrożonych pomieszczeń, 

- likwidacji ognia, wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy, a po jego 

wykorzystaniu koce, własną odzież itp. 

- otoczenia opieką poszkodowanych, 

- ewakuacji mienia. 

Kierownictwo akcji obejmuje dyrektor szkoły, a pod jego nieobecność 

wicedyrektor. Zajmuje się on(a) rozdziałem zadań dla poszczególnych osób, a w 

szczególności: 

- alarmowania osób zagrożonych, 

- alarmowania straży pożarnej, 

- zamykania drzwi i okien, 

- doniesienia sprzętu gaśniczego, 

- wyłączenia prądu elektrycznego, 

- organizacji ewakuacji i sprawdzenia pomieszczeń po ewakuacji, 

- ewakuacji mienia. 

Pozostałe osoby obowiązane są podporządkować się bez zastrzeżeń rozkazom 

osoby, która podjęła się kierować akcją ratowniczą i wszelkie jej polecenia ściśle 

wykonywać. 

Podstawowe zasady działań ratowniczo-gaśniczych: 

- czynności gaśnicze i ratownicze należy prowadzić spokojnie i rozważnie by nie 

doprowadzać do powstania paniki wśród ratowanych osób, 

- należy próbować odciąć drogi rozprzestrzenia się pożaru przez zamknięcie drzwi, 

okien i innych otworów, a tym samym ograniczyć dopływ powietrza, które podsyca 

palenie się, 
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- z najbliższego otoczenia pożaru usunąć przedmioty palne w celu utworzenia 

przerwy na drodze rozprzestrzeniania się ognia, 

- przed wejściem do pomieszczenia, w którym jest prawdopodobieństwo działania 

ognia należy sprawdzić, czy drzwi nie są gorące. Jeżeli tak jest należy je otwierać 

stojąc z boku za ścianą (istnieje możliwość wyjścia płomienia lub gorących gazów 

grożących oparzeniem), 

- wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem należy zachować ostrożność i starać 

się dotrzeć możliwie blisko źródła ognia i atakować żar, zarzewie ognia, a nie 

płomienie, 

- nie wolno pozostawiać za sobą palących się lub nie dogaszonych przedmiotów, 

- pamiętać o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu, 

- jeśli pożar w pomieszczeniu jest zaawansowany (nastąpiło rozgorzenie) użycie 

gaśnic nie będzie skuteczne. Można podjąć próbę gaszenia przy użyciu hydrantów 

wewnętrznych (jeśli stopień zadymienia na to pozwala i została wyłączona instalacja 

elektryczna), 

- jeśli próby gaszenia są nieskuteczne należy zamknąć drzwi do pomieszczenia, gdzie 

się pali i oddalić się od ognia, 

- jeśli następuje zapalenie ubrania nie należy biec. Trzeba położyć się i przetaczając 

próbować ugasić ogień, 

- jeśli zapala się ubranie na innej osobie należy ją zatrzymać i zdusić ogień (okryć) 

kocem, własną odzieżą lub innym materiałem nie podatnym na zapalenie. 

Warunkiem podjęcia bezpiecznej akcji gaśniczej jest odłączenie 

zasilania budynku w energię elektryczną.  Należy tego dokonać poprzez 

wyłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przeciwpożarowy 

wyłącznik znajduje się  wewnątrz budynku przy głównym wejściu (w 

wiatrołapie). Każdy z pracowników powinien bezwzględnie znać miejsce 

lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Dodatkowo odłączenie 

zasilania w energię kompleksu sportowego można dokonać poprzez 

wciśnięcie przycisku wyłącznika prądu znajdującego się przy wyjściu 

ewakuacyjnym z sali gimnastycznej. 

W obrębie występowania nieodłączonej instalacji elektrycznej do 1 

kV można prowadzić działania gaśnicze przy pomocy gaśnic proszkowych i 

śniegowych zachowując szczególną ostrożność i minimalną odległość 

prądu środka gaśniczego od urządzeń i przewodów elektrycznych 

minimum 1 m. 
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Do czasu odłączenia zasilania budynku w energię elektryczną nie należy 

prowadzić działań gaśniczych przy pomocy hydrantów wewnętrznych, 

jeżeli działania mają być prowadzone w obrębie instalacji elektrycznej. 

Po przybyciu jednostki Straży Pożarnej, osoba dotychczas kierująca akcją ma 

obowiązek zwięźle poinformować przybyłego dowódcę o sytuacji, dotychczasowym 

przebiegu działań oraz podjętych decyzjach, po czym winna podporządkować się jego 

zwierzchnictwu. 

Przybycie jednostek straży pożarnej nie zwalnia pozostałych osób od dalszej 

pracy przy zwalczaniu pożaru, a przede wszystkim ewakuacji i zabezpieczania mienia. 

Czynności te realizuje się zgodnie z poleceniami Dowódcy Akcji.  

W czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wszyscy zobowiązani są 

do zachowania spokoju. 

Jeżeli Dowódca Akcji uzna udział pracowników za zbędny, należy usunąć się w 

takie miejsce, aby nie zagrażało to życiu i nie przeszkadzało strażakom w akcji. 

Przybycie straży pożarnej nie zwalnia pracowników od prowadzenia akcji, w 

zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, które to czynności należy 

wykonywać ściśle w myśl poleceń dowódcy akcji ratowniczej (straży pożarnej). 

Współdziałając w akcji ratowniczo-gaśniczej nie należy podejmować na własną 

rękę i bez powiadomienia kierującego akcją żadnych czynności, które mogą 

przyczynić się do natężenia pożaru, ewakuowania ludzi w niewłaściwej kolejności, 

użycia sprzętu pożarniczego w sposób i w miejscach nie przynoszących właściwego 

efektu, względnie w okolicznościach mogących spowodować nieszczęśliwe wypadki. 

 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu 

ładunku wybuchowego 

Alarmowanie 

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo 

zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem 

wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić : 

-  dyrektora, 

-  Policję  -  tel.    997, 112 

2. Zawiadamiając Policję, należy podać: 

- treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy 

  prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji  
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- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem 

wybuchowym 

- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko 

- uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia 

Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego  

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego 

    nieobecności osoba przez niego upoważniona 

2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy 

w tych pomieszczeniach znajdują się : 

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

wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez 

inne osoby), 

-     ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń, 

-     zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które 

przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki 

mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.), 

3. Pomieszczenia ogólno dostępne takie jak: korytarze, klatki schodowe, hale, 

toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny 

być sprawdzone przez pracowników. 

4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników 

obiektu przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki 

wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast 

powiadomić administratora obiektu i Policję. 

5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność 

przedmiotów(rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w  wyglądzie i 

usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy 

domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów  lub zmiany w ich wyglądzie i 

usytuowaniu mogły nastąpić wskutek działania sprawcy podłożenia ładunku 

wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób 

z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji. 

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

Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna   

1.  Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej 

administrator  
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     obiektu powinien przekazać im wszystkie informacje dotyczące zdarzenia oraz 

wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego 

pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie. 

2.  Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a 

administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej 

prowadzenia. 

3.   Na wniosek policjanta kierującego akcją , administrator obiektu podejmuje 

decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie 

nastąpiło. 

4.   Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy i urządzeń 

obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych 

zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy 

wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych. 

5.   Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań przekazuje obiekt 

administratorowi. 

Postanowienia końcowe 

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz 

administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i 

każdorazowo powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje 

sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia. 

2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w 

zakresie niniejszej instrukcji oraz powinien dysponować planami ewakuacji i 

architektonicznym obiektu, w tym pomieszczenia punktów newralgicznych takich jak: 

węzły energetyczne i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego 

akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia. 

3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej 

i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków 

wybuchowych. 

4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników. 

Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu bomby 

1. Rozmowę prowadzić spokojnie  i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca 

informację) powinna starać się podtrzymywać rozmowę, przedłużając czas jej 

trwania. 
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2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o 

zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o 

podłożonym ładunku wybuchowym 

W tym celu należy zadawać następujące pytania :  

- gdzie podłożono bombę ? 

- dlaczego bomba została podłożona ? 

- jak ona wygląda ? 

- kiedy nastąpi wybuch ? 

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

Pytanie powyższe i inne uzależnione są od konkretnej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

IV. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM 
POŻAROWYM 

 

Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumie się prace remontowo-budowlane 

związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na 

przyległych do nich terenach i placach składowych oraz wszelkie prace remontowo-

budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem, a nie przewidziane 

instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu 

miejscem (np. spawanie, cięcie metali, szlifowanie).  

 

Prace niebezpieczne pożarowo powinny być poprzedzone:  

1. Oceną zagrożenia pożarowego w rejonie, w którym  będą wykonywane. 

2. Ustaleniem rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do 

powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu. 

3. Wskazaniem osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, za 

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. 

 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy: 

1) Zabezpieczyć przed zapaleniem, wszelkie materiały palne występujące w 

miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również 

elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych. 

Zależnie od sytuacji w miejscu wykonywania prac, należy m.in.: 

a) zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier i 

cząstek metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, 

podłogach i stropach - w tym również otwory w kanałach, tunelach, 

przewodach wentylacyjnych, itp., 

b) usunąć na bezpieczną odległość, poza promień zasięgu iskier, wszelkie 

materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich 

ścianach, podłogach i stropach przyległych do miejsca pracy występują 

otwory i szczeliny nie zabezpieczone w sposób jak wyżej, 

c)  przykryć szczelnie wszelkie materiały palne osłonami z materiałów 

niepalnych i nie przewodzących ciepła, jeśli możliwe jest zastosowanie 

zabezpieczeń określonych w pkt.1 b), 

d) zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia, stosując 

np. w tym celu osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, 

zraszanie wodą, itp., 
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e) zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji itp. na taką odległość od 

miejsca pracy, aby nie istniała możliwość jej zapalenia, 

f)  zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa 

cieplnego, stosując np. odsunięcie materiałów - w tym również w 

pomieszczeniach sąsiednich - od przewodów, konstrukcji i urządzeń na 

odległość co najmniej 0,5 m,  stałe chłodzenie wodą, itp. 

2) Prowadzić prace w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem 

lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane 

z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, wyłącznie wtedy, gdy 

stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 

wykonywania prac nie przekracza 10%  ich dolnej granicy wybuchowości. 

3) Zapewnić w miejscu wykonywania prac, sprzęt umożliwiający likwidację 

wszelkich źródeł pożaru. 

4) Używać do wykonywania prac, sprzęt sprawny technicznie, zabezpieczony 

przed możliwością wywołania pożaru. 

5) Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, 

za przebieg, oraz zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakończeniu. Osoby 

wykonujące prace powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz powinny 

być zapoznane z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac i rodzajem przedsięwzięć mających na celu nie 

dopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 

6) Każdorazowo uzyskać na wykonanie prac, pisemne zezwolenie wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do instrukcji po wykonaniu zabezpieczeń zgodnie 

z Protokołem stanowiącym Załącznik Nr 5 do instrukcji. 

W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, należy: 

1) Przestrzegać zaleceń zawartych w  zezwoleniu na wykonywanie prac.  

2) Prowadzić obserwację miejsc upadku iskier. 

3) Przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej pożarem. 

4) W razie pożaru stosować postanowienia „Instrukcji postępowania na 

wypadek powstania pożaru”.    

W przypadku potrzeby wykonania prac niebezpiecznych pożarowo w obiekcie 

wprowadza się do stosowania następującą procedurę: 

1. Zamiar podjęcia prac należy zgłosić dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor wyznacza osobę(y) posiadającą(e) wymagane kwalifikacje i przeszkolenie 

do dokonania oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w miejscu 
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przewidywanych prac oraz oceny poziomu zagrożenia pożarowego i wybuchowego 

jakie mogą te prace stworzyć. 

3. Dyrektor wskazuje osobę(y), która będzie wykonywała te prace. Osoby 

wykonujące prace powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz powinny być 

zapoznane z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac i 

rodzajem przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania pożaru lub 

wybuchu. 

4. Po dokonaniu oceny jak wyżej wyznaczone osoby ustalają niezbędny rodzaj 

przedsięwzięć organizacyjno-technicznych mających na celu niedopuszczenie do 

powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru w wyniku prowadzonych prac.  

5. Prace niebezpieczne pożarowo można rozpocząć po spełnieniu wymogów jak 

wyżej oraz innych określonych w „Protokóle zabezpieczenia przeciwpożarowego prac 

niebezpiecznych pożarowo” oraz podpisaniu przez dyrektora „Zezwolenia na 

przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo” wg formularzy stanowiących 

Załączniki nr 4 i 5  do instrukcji. 

6. Przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo obowiązuje stały dozór miejsca 

wykonywania prac oraz rejonów i pomieszczeń sąsiednich. 

7. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić dokładną kontrolę mającą na celu 

stwierdzenie: 

- czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących materiałów,  

- czy nie występują oznaki pożaru,  

- czy sprzęt używany do prac został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i 

należycie zabezpieczony. 

Ustala się, że kontrole prowadzone będą po upływie 1,2 i 4  godzin licząc 

od momentu zakończenia prac. Jeśli w tym czasie następuje koniec pracy 

obowiązek przeprowadzenia kontroli powinien zostać przekazany 

wyznaczonemu pracownikowi, zobowiązanemu do pozostania w obiekcie 

przez wymagany czas. 

Przy pracach spawalniczych prowadzący je spawacz ma następujące obowiązki: 

1. Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, obsługę sprzętu gaśniczego i 

zasady postępowania na wypadek pożaru. 

2. Sprawdzić prawidłowość zabezpieczeń zastosowanych do ochrony prac. 

3. Sprawdzić obecność przewidzianego do ochrony prac sprzętu gaśniczego. 

4. Sprawdzić sprawność sprzętu spawalniczego. 

5. Sprawdzić, czy zezwolenie na prowadzenie prac zostało podpisane. 
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6. Nie podejmować prac, jeżeli w jego ocenie grozi to pożarem. Zgłosić swoje 

zastrzeżenia przełożonemu. 

7. Powiadomić przełożonego o zakończeniu prac oraz zaistniałych w trakcie 

wykonywania trudnościach, w tym zapaleniach lub wybuchach. 

8. Dokładnie obserwować miejsca pracy i rejonów sąsiednich w celu ustalenia, 

czy nie doszło do zainicjowania pożaru. 
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V. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY 
ICH SPRAWDZANIA  

 

1. Warunki ewakuacyjne w obiekcie 

Ilość i szerokość drzwi ewakuacyjnych 

Budynek posiada wymaganą ilość drzwi ewakuacyjnych prowadzących za 

zewnątrz obiektu, zapewniających nieprzekraczalnie długości przejść i dojść 

ewakuacyjnych.  Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych jest zgodny z kierunkiem 

ewakuacji.  

Łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych przekracza wymagane – 2,4 m. 

 

Długość przejść i dojść ewakuacyjnych: 

Długość przejść ewakuacyjnych – nie przekracza dopuszczalnej wielkości 40m. 

Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m i 

przy co najmniej dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60 m (w tym nie więcej 

niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).  

 

Obudowa pożarowa dróg ewakuacyjnych. 

Na drogach ewakuacyjnych nie występują materiały łatwo palne. 

 

Oświetlenie awaryjne i oznakowanie ewakuacyjne. 

Budynek (oprócz kompleksu sportowego i łącznika) nie jest wyposażony  w 

oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne. Jest  oznakowany znakami ewakuacyjnymi 

według PN-N-01256-5. 

 
Parametry poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych 
 

Szerokość korytarzy ewakuacyjnych jest nie niższa niż wymagane 1,40 m 

(oprócz korytarza przy sali gimnastycznej – 1,30 m). Szerokość schodów 

ewakuacyjnych  klatek schodowych jest zgodna z normatywem i  wynosi co najmniej 

120 cm. Szerokość spoczników – poniżej wymaganych 1,5 m. 

 

2. Organizacja ewakuacji 

Podstawowy cel ewakuacji to zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie 

szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub całego obiektu. 
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Osoba która zauważyła niebezpieczne zdarzenie, lub osoba która uzyskała 

informację o takim zdarzeniu zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 

zagrożeniu osoby przebywające w budynku i dyrektora szkoły. 

Ewakuację zarządza dyrektor szkoły, a pod jego nieobecność wicedyrektor. 

Ewakuację przeprowadza się w przypadku wystąpienia: 

1. Pożaru w obiekcie, gdy nieskuteczna jest jego  likwidacja przy użyciu 

gaśnic i hydrantów. 

2. Zamachu terrorystycznego /informacja o podłożeniu ładunku 

wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego/. 

3. Zagrożenia substancjami chemicznymi. 

4. Zagrożenia katastrofą budowlaną 

Sposoby ogłaszania alarmu: 
 

Powiadomienie o zagrożeniu związanym z koniecznością ewakuacji ogłaszane 

będzie: 

- dzwonkiem elektrycznym – 3 krótkie dzwonki – czas dźwięku 2-sekundy z 2 

sekundową przerwą między sygnałami, 

- komunikatem głosowym – „UWAGA POŻAR – EWAKUACJA BUDYNKU” 

Uwaga: Włącznik dzwonka do ogłaszania alarmu znajduje się na parterze łącznika w 

sekretariacie. 

 

Sposoby prowadzenia ewakuacji 

 

1. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany i zgodny z aktualnie 

zaistniałą sytuacją bez wykonywania czynności mogących wywołać panikę. 

2. Komunikat o ewakuacji powinien być przekazany do wszystkich osób znajdujących 

się w budynku lub zagrożonej strefie. 

3. Pracownicy szkoły powinni udzielać wskazówek dotyczących kierunku poruszania 

się ewakuowanych i sprawdzić otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych. 

4. Po opuszczeniu zagrożonej strefy lub budynku pracownicy (nauczyciele) 

przeprowadzają ewakuowanych do wyznaczonego miejsca dla ewakuowanych i na 

podstawie  wywiadu z ewakuowanymi oraz dziennika lekcyjnego powinni ustalić, czy 

wszystkie osoby opuściły obiekt. 

5. Jeżeli zachodzi podejrzenie pozostania w zagrożonej strefie osoby lub osób należy 

podjąć próbę ich odszukania - jeżeli sytuacja na to pozwala (nie stworzy to 
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nadmiernego zagrożenia dla poszukujących, przede wszystkim z powodu zadymienia 

obiektu). W trakcie poszukiwań kierować się zasadami podanymi  niżej. 

6. Jeżeli na miejscu akcji jest już straż pożarna informację o pozostaniu w obiekcie 

osoby lub osób należy natychmiast zgłosić dowódcy akcji i na własną rękę nie 

podejmować działań poszukiwawczych. 

 Podczas ewakuacji z pomieszczeń,  należy kierować się na poziome drogi 

ewakuacyjnej (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki 

ewakuacyjne do wyjścia poza obszar zagrożony lub na zewnątrz obiektu. Drogi 

ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN znakami ewakuacyjnymi.  

Pracownicy mają obowiązek znać dokładne i aktualne dane i informacje na temat: 

 rozkładu pomieszczeń w budynku, dróg i kierunków ewakuacji oraz możliwości 

wyjścia z obiektu, 

 sposobu zachowania się w przypadku sytuacji zagrożenia pożarem, 

 usytuowania telefonów  i sposobu alarmowania na wypadek zagrożenia, 

 rozmieszczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Zasady postępowania przy poszukiwaniu osób w zagrożonym 

zadymionym obiekcie: 

1. Osoby dorosłe najczęściej same podejmują próbę ucieczki. Szukamy ich w pobliżu 

okien lub drzwi, na korytarzach i klatkach schodowych. 

2. Dzieci widząc niebezpieczeństwo starają się ukryć przed nim. Szukamy ich w 

szafach, łóżkach, pod stołami, za kotarami itp. 

3. Odnajdując osobę należy ją uspokoić i prowadzić do wyjścia trzymając za rękę. 

Jeżeli osób jest więcej należy nakazać wzięcie się za ręce. 

4. By nie stracić orientacji należy trzymać się blisko ściany, poręczy i innych stałych 

elementów budowlanych. 

5. Jeśli zadymienie jest duże należy poruszać się w pozycji pochylonej, na kolanach 

lub czołgając się (gorące dymy pożarowe unoszą się do góry – przy podłodze jest 

najwięcej świeżego powietrza). 

Ogólne zasady organizacji ewakuacji ludzi (uczniów) 

1. W pierwszej kolejności należy ewakuować uczniów z tych pomieszczeń, w których 

powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru, z 

pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych 

może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie, 

2. Należy dążyć, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności znalazły się klasy 

młodsze bądź osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, 
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3. Strumień ewakuowanej młodzieży powinna otwierać i zamykać osoba dorosła z 

kadry szkoły lub też uczniowie wyróżniający się postawą, walorami psycho-

fizycznymi, 

4. Osobom mogącym poruszać się o własnych siłach należy wskazywać kierunek, 

bezpieczne wyjścia, 

5. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup, należy 

niezwłocznie dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną oraz 

dowódcę działań ratowniczo gaśniczych, 

6. Osoby odcięte od wyjścia należy zabrać do pomieszczeń najbardziej oddalonych od 

źródła pożaru i ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego jednostek 

straży pożarnych (drabiny, podnośniki), 

7. Oczekując na pomoc należy zapobiegać zadymieniu pomieszczenia, w którym 

jesteśmy, drzwi i inne otwory uszczelnia się mokrymi ręcznikami, firankami, 

zasłonami z okien itp., 

8. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych, korytarzy należy poruszać się w 

pozycji pochylonej bądź na kolanach. W dolnych partiach panuje mniejsze 

zadymienie. 

9. Usta i nos w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - ułatwia 

oddychanie, ogranicza substancje toksyczne, 

10. Podczas ruchu przez odcinki dróg o silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż 

ścian, by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu, 

11. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy uczniowie i pracownicy zostali 

ewakuowani, 

12. Wyprowadzone, ewakuowane grupy powinny być skoncentrowane pod nadzorem 

wychowawców, opiekunów w ustalonym miejscu i  nie kolidującym z działaniami 

ratowniczymi jednostek straży pożarnych. 

13. W przypadku drobnego  zdarzenia na czas jego likwidacji uczniów  ewakuować 

do sal  sąsiednich, niezagrożonych. 

14. Ewakuowanym należy zapewnić pomieszczenia zastępcze  i opiekę medyczną, 

szczególnie w okresie chłodów jesiennych i zimowych 

15. Jeżeli ewakuacja odbywa się jeszcze przed przybyciem jednostek straży 

pożarnej, po ich przyjeździe informujemy kierującego akcją o czynnościach 

dokonanych już i podporządkowujemy się jego decyzjom. 
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Ustala się miejsce dla osób ewakuowanych – plac szkolny 

pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem od strony ul. Oś. Zielone. 

Miejsce dla osób ewakuowanych pokazano na planie stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do instrukcji. 

 

3. Praktyczne sposoby sprawdzania warunków i organizacji 

ewakuacji 

 

 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji należy prowadzić 

z budynków przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi 

użytkownikami. Wymóg ten dotyczy budynków szkoły. 

  Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji należy 

przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 2 lata.  Jeżeli z obiektu zacznie korzystać grupa 

nowych osób wynosząca powyżej 50 praktycznego sprawdzenia organizacji warunków 

ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym 

niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników 

(jeżeli w nowym roku szkolnym z obiektów korzysta ponad 50 nowych uczniów – 

sprawdzenie należy przeprowadzić do końca listopada). Sprawdzenie warunków 

ewakuacji powinno objąć cały obiekt oraz odbyć się w czasie, gdy korzysta z niego 

maksymalna ilość osób. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić 

właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej (tu: Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce) o terminie przeprowadzenia 

ewakuacji nie później niż na tydzień przed planowanymi działaniami. Prowadzone 

czynności, w tym obowiązki poszczególnych funkcyjnych powinny być zgodne z 

określonymi w poniższym „Planie ewakuacji …” 

 

Plan ewakuacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce z 
przyporządkowaniem zadań dla pracowników szkoły 
 
1. Cel wykonania planu: Określenie szczegółowego harmonogramu postępowania 

wszystkich pracowników szkoły w przypadku powstania w jej obiektach 

zagrożenia uzasadniającego przeprowadzenie ewakuacji. Integralną część planu 

stanowi dokumentacja graficzna wskazująca obowiązujące kierunki i wyjścia 

ewakuacyjne oraz miejsce dla ewakuowanych (Załączniki Nr 2 i 3 do instrukcji). 

2. Zakres obowiązywania: 

Plan należy stosować w przypadkach powstania: 
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- pożaru o rozmiarach wymagających przeprowadzenia ewakuacji, 

- zamachu terrorystycznego, w tym podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego 

lub zagrożenia niebezpieczną substancją chemiczną, 

- katastrofy budowlanej, 

- praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji, 

- na żądanie dowódcy jednostki ratowniczej uprawnionego do kierowania działaniem 

ratowniczym, 

- w innych przypadkach na polecenie dyrektora placówki 

 W przypadku powstania w obiektach użytkowanych przez Szkołę Podstawową 

Nr 3 w Sokółce zdarzenia uzasadniającego przeprowadzenie ewakuacji wszyscy 

pracownicy szkoły bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanych 

stałych czynności zobowiązani są do podjęcia natychmiastowych działań 

zmierzających do szybkiego opuszczenia zagrożonego obiektu przez przebywające w 

nim osoby. Działania te w pierwszej kolejności powinny być nakierowane na 

ewakuację uczniów oraz innych osób nie będących pracownikami (rodzice, 

interesanci).   

W tym celu wprowadza się do stosowania następujące zasady i procedury: 

I. Sposoby ogłaszania alarmu 
 
Alarm o zagrożeniu związanym z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji ogłaszany 

będzie za pomocą: 

- dzwonkiem elektrycznym – 3 krótkie dzwonki – czas dźwięku 2-sekundy z 2 

sekundową przerwą między sygnałami, 

- komunikatem głosowym – „UWAGA POŻAR – EWAKUACJA BUDYNKU” 

Uwaga: Włącznik dzwonka do ogłaszania alarmu znajduje się na parterze łącznika w 

sekretariacie. 

 
II. Sposoby prowadzenia ewakuacji 
 
1. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany i zgodny z aktualnie 

zaistniałą sytuacją bez wykonywania czynności mogących wywołać panikę. 

2. Komunikat o ewakuacji powinien być przekazany do wszystkich osób znajdujących 

się w budynku lub zagrożonej strefie. 

3.  W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi (uczniów) z tych pomieszczeń, w 

których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się 
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pożaru, z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg 

ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. 

4.  Należy dążyć, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności znalazły się klasy 

młodsze bądź osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. 

5. Strumień ewakuowanej młodzieży powinna otwierać i zamykać osoba dorosła z 

kadry szkoły lub też uczniowie wyróżniający się postawą, walorami psycho-

fizycznymi. 

6. Osobom mogącym poruszać się o własnych siłach należy wskazywać kierunek, 

bezpieczne wyjścia. 

7. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup, należy 

niezwłocznie dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną 

oraz dowódcę działań ratowniczo gaśniczych. 

8. Osoby odcięte od wyjścia należy zabrać do pomieszczeń najbardziej oddalonych od 

źródła pożaru i ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego 

jednostek straży pożarnych (drabiny, podnośniki). 

9. Oczekując na pomoc należy zapobiegać zadymieniu pomieszczenia, w którym 

jesteśmy, drzwi i inne otwory uszczelnia się mokrymi ręcznikami, firankami, 

zasłonami z okien itp. 

10. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych, korytarzy należy poruszać się w 

pozycji pochylonej bądź na kolanach. Przy podłodze występuje mniejsze 

zadymienie. 

11. Usta i nos w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - ułatwia 

oddychanie, ogranicza substancje toksyczne. 

12. Podczas ruchu przez odcinki dróg o silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż 

ścian, by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu. 

13. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy uczniowie i pracownicy zostali 

ewakuowani. 

14. Wyprowadzone, ewakuowane grupy powinny być skoncentrowane pod nadzorem 

wychowawców, opiekunów w ustalonym miejscu i  nie kolidującym z działaniami 

ratowniczymi jednostek straży pożarnych. 

15. W przypadku drobnego  zdarzenia na czas jego likwidacji uczniów można 

ewakuować do sal  sąsiednich, niezagrożonych (decyduje o tym kierujący akcją). 

16. Ewakuowanym należy zapewnić opiekę medyczną. 

17. Jeżeli akcja trwa długo to w okresie chłodów jesiennych i zimowych należy 

zapewnić ewakuowanym pomieszczenia zastępcze. 
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18. Jeżeli ewakuacja odbywa się jeszcze przed przybyciem jednostek straży pożarnej, 

po ich przyjeździe informujemy kierującego akcją o czynnościach dokonanych  i 

podporządkowujemy się jego decyzjom. 

 

III. Określenie wyjść z obiektów przewidzianych do wykorzystania 

podczas ewakuacji z przyporządkowaniem ewakuujących się osób 

 

Z budynków szkoły poszczególne osoby (grupy osób) ewakuują się następującymi 

wyjściami ewakuacyjnymi:  

1. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 1 (główne wyjście z budynku) ewakuują się 

osoby przebywające: 

- w piwnicy w szatniach i przebieralni, 

- na parterze – sale nauki 9 i 10, księgowość, pokoje dyrektora i wicedyrektora, 

sekretariat 

- na I piętrze – pokój nauczycielski, sale nauki 15, 16 i 17, sala konferencyjna 

(łącznik) 

- na II piętrze – sale nauki 24, 25, 26, 27 i 28 

2. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 2 (wschodnie wejście do szkoły), ewakuują się 

osoby przebywające: 

- w piwnicy w pomieszczeniu klubowym i pomieszczeniu socjalnym konserwatorów, 

- na parterze – sala nauki 12, 

- na I piętrze – sala nauki – 14, 

- na II piętrze – sala nauki 29 

3. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 3 (wyjście przy sklepiku szkolnym) ewakuują się 

osoby przebywające: 

- na parterze części południowo-zachodniej szkoły– pokój pedagoga i psychologa, 

świetlica 1, świetlica 2, stołówka, sklepik, intendentka,  

- na I piętrze części południowo-zachodniej szkoły – sala nauki 40, 41, 42, pokój 

kierownika gospodarczego, pokój pielęgniarki, biblioteka, 

- na I piętrze – świetlica (łącznik)  

4. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 4 (wyjście wschodnie przy sali gimnastycznej) 

ewakuują się osoby przebywające  na parterze w sali gimnastycznej, przebieralniach, 

siłowni, pokoju instruktorów i szatni nauczycieli WF.  

5. WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM NR 5 (wyjście przy kuchni) ewakuują się pracownicy 

kuchni. 
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UWAGA: JEŻELI PRZYPORZĄDKOWANE WYJŚCIE EWAKUACYJNE 

ZOSTANIE ZABLOKOWANE BĄDŹ ODCIĘTE PRZEZ POŻAR NALEŻY UDAĆ 

SIĘ DO NAJBLIZSZEGO DROŻNEGO WYJŚCIA. 

 

IV. Zadania dla poszczególnych pracowników (stanowisk) na wypadek 

ewakuacji 

Poszczególnym pracownikom szkoły (stanowiskom) przypisuje się następujące 

obowiązki związane z prowadzoną ewakuacją: 

1. Dyrektor szkoły (w razie nieobecności – wicedyrektor) 

- kieruje działaniami ratowniczymi, gaśniczymi i ewakuacją do czasu przybycia 

jednostek specjalistycznych, 

- podejmuje decyzję o ewakuacji uwzględniając zaistniałą sytuację oraz nadzoruje jej 

przebieg, 

- odbiera meldunki od kierowników rejonów ewakuacji dotyczące ewakuowanych 

grup osób (klas), nauczycieli i obsługi; w przypadku braku osób podejmuje decyzję o 

sposobach ich odszukania, 

- powiadamia o zagrożeniu jednostki ratownicze,   

- pozyskuje  jak najbardziej precyzyjne informacje na temat powstałego zdarzenia i 

przekazuje je przybyłemu dowódcy jednostki ratowniczej, 

- pozostaje do dyspozycji dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz udziela mu 

porad i pomocy stosownie do żądań i panującej sytuacji, 

- wprowadza zakaz wejścia  do budynku osób postronnych, 

- określa sposób ewakuacji mienia i miejsce deponowania ewakuowanego mienia. 

2.  Nauczyciele: 

- w przypadku zauważenia niebezpiecznego zdarzenia natychmiast informują o nim  

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia i dyrektora, 

- odpowiadają za bezpieczne opuszczenie budynku przez grupę uczniów, którzy w 

chwili zdarzenia znajdują się pod ich opieką kierując podopiecznych do 

wyznaczonego wyjścia ewakuacyjnego, 

- udzielają pomocy ewakuowanym, 

- przeprowadzają ewakuowaną grupę do miejsca dla ewakuowanych, 

- sprawdzają, czy wszystkie osoby opuściły obiekt (na podstawie dziennika 

lekcyjnego i wywiadu z uczniami) i składają meldunek dyrektorowi, 
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- podejmują działania gaśnicze i ratownicze zgodnie z ustalonymi w instrukcji 

zasadami, 

- pozostają do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonują ich 

polecenia. 

3.  Obsługa sekretariatu (w razie nieobecności wicedyrektor): 

- wszczyna alarm wg ustalonego sygnału, 

- wyprowadza do wyznaczonego wyjścia ewakuacyjnego osoby postronne 

przebywające w sekretariacie i pokojach dyrekcji w czasie alarmu, 

- podejmuje działania gaśnicze i ratownicze, 

- udziela pomocy ewakuowanym, 

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich 

polecenia. 

4. Konserwator (w razie nieobecności woźna) 

- sprawdza otwarcie wyjść ewakuacyjnych 1-4, 

- wyłącza przeciwpożarowy wyłącznik prądu (jeżeli zdarzenie ma miejsce po 

zmierzchu wyłączenia dokonuje po przeprowadzonej ewakuacji), 

- podejmuje działania gaśnicze i ratownicze, 

- udziela pomocy ewakuowanym, 

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich 

polecenia. 

5. Pozostali pracownicy: 

- udzielają pomocy osobom ewakuującym się stale sprawdzając drożność dróg i 

wyjść ewakuacyjnych, 

- w przypadku odcięcia którejkolwiek z dróg ewakuacyjnych, wybierają najbliższą i 

najbezpieczniejszą drogę alternatywną i wskazują ją ewakuowanym, 

- po zakończeniu ewakuacji sprawdzają pomieszczenia w celu upewnienia się, czy 

wszystkie osoby opuściły obiekty. 
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VI. SPOSOBY ZAPOZNANIA  UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI 

ORAZ TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI 
 

Obowiązek zapoznania pracowników  z postanowieniami niniejszej instrukcji 

należy do dyrektora szkoły. Osoby zapoznane z instrukcją składają podpis na 

Załączniku Nr 7, czym potwierdzają zapoznanie z dokumentem i przyjęcie do 

stosowania zasad w nim zawartych. 

Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi odbywa się  w 

formie szkoleń organizowanych jako: 

 Część składowa szkolenia wstępnego z zakresu BHP – dla pracowników nowo 

przyjmowanych, 

 Część składowa instruktażu stanowiskowego, 

 Część składowa szkolenia okresowego BHP. 

 Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi podczas każdego 

rodzaju szkolenia powinna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do 

wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 Ustala się czasokres szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

– raz na 5 lat. 

 

 Podczas zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi 

(w trakcie szkolenia wstępnego) pracownik powinien przyswoić wiedzę z 

zakresu: 

- obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym przede wszystkim 

dotyczących zapobiegania pożarom, 

 - występujących zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń mogących 

wystąpić w obiekcie, 

- zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, 

- zasad zwalczania pożarów, w tym użycia sprzętu gaśniczego i urządzeń 

przeciwpożarowych, 

-  zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

-  zasad i warunków ewakuacji oraz obowiązków z nią związanych, 

- miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i przycisków 

uruchamiających system oddymiania.  
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 Szkolenie okresowe powinno obejmować tematykę: 

 

- zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożarów, 

- zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 

- zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru, 

- ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacyjne, 

- podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. 

- znajomość zasad praktycznego użycia sprzętu pożarniczego i urządzeń ppoż. 

Wzór zaświadczenia z ukończenia szkolenia mającego na celu zapoznanie z 

przepisami przeciwpożarowymi zawiera Załącznik nr 6 do instrukcji. 

 

 Udział w szkoleniach jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników  
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VII. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI  

OBIEKTU 
 

 

1. Dyrektor szkoły 

Obowiązki stałe: 

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych 

i technologicznych; 

- wyposażyć budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 

- zapewnić konserwację 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; 

- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji 

ratowniczej; 

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

- nadzorować przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji. 

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia: 

- kieruje działaniami ratowniczymi, gaśniczymi i ewakuacją do czasu przybycia 

jednostek specjalistycznych, 

- podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej) uwzględniając 

zaistniałą sytuację, 

- odbiera meldunki kierowników rejonów ewakuacyjnych dotyczące 

ewakuowanych grup osób (klas); w przypadku braku uczniów podejmuje decyzję o 

sposobach ich odszukania, 

- powiadamia o zagrożeniu straż pożarną i inne jednostki specjalistyczne,  

- pozyskuje  jak najbardziej precyzyjne informacje na temat zdarzenia 

niebezpiecznego i przekazuje je przybyłemu dowódcy jednostki ratowniczej, 

- pozostaje do dyspozycji dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz udziela mu 

porad i pomocy stosownie do żądań i panującej sytuacji, 

- wprowadza zakaz wejścia  do budynku osób postronnych, 

- określa sposób ewakuacji mienia i miejsce deponowania ewakuowanego mienia. 
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2. Wicedyrektor 

Obowiązki stałe: 

- jak pozostałych pracowników 

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia: 

- pod nieobecność dyrektora przejmuje do wykonania jego obowiązki, 

- pod nieobecność obsługi sekretariatu przejmuje do wykonania ich obowiązki 

 

3. Nauczyciele: 

Obowiązki stałe: 

-  odpowiadają za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożeń, 

- odpowiadają za komunikowanie swoim przełożonym  wszelkich nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu maszyn i instalacji, 

- uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i 

sprawdzeniach, 

- zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmują do 

stosowania zasady w niej zawarte. 

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia: 

- w przypadku zauważenia pożaru natychmiast informują o nim  

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia i dyrektora, 

- odpowiadają za bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub budynku przez grupę 

uczniów, którzy w chwili zdarzenia znajdują się pod ich opieką 

- udzielają pomocy ewakuowanym, 

- przeprowadzają ewakuowaną grupę do miejsca dla ewakuowanych, 

- sprawdzają, czy wszystkie osoby opuściły obiekt i składają meldunek dyrektorowi, 

- podejmują działania gaśnicze i ratownicze zgodnie z ustalonymi w instrukcji 

zasadami, 

- pozostają do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonują ich 

polecenia. 

 

4.  Obsługa sekretariatu (podczas nieobecności wicedyrektor): 

Obowiązki stałe: 

-  odpowiada za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożeń, 
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- uczestniczy w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i 

sprawdzeniach, 

- zapoznaje się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmuje do 

stosowania zasady w niej zawarte. 

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia: 

- wszczyna alarm dzwonkiem elektrycznym wg ustalonego sygnału, 

- udziela pomocy ewakuowanym, 

- prowadzi działania gaśnicze i ratownicze, 

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich 

polecenia. 

 

5.  Konserwator (podczas nieobecność woźna): 

Obowiązki stałe: 

-  odpowiada za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożeń, 

- odpowiada za bieżącą konserwację i sprawność maszyn, narzędzi i instalacji, 

- zgłasza dyrektorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn, narzędzi 

i instalacji, 

- uczestniczy w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i 

sprawdzeniach, 

- zapoznaje się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmuje do 

stosowania zasady w niej zawarte. 

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia: 

- otwiera drzwi ewakuacyjne 1-4 i nadzoruje przebieg ewakuacji, 

- wyłącza przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

- udziela pomocy ewakuowanym, 

- prowadzi działania gaśnicze i ratownicze, 

- pozostaje do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonuje ich 

polecenia. 

 

6.  Pozostali pracownicy: 

Obowiązki stałe: 

-  odpowiadają za realizację procesu pracy w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożeń, 
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- przestrzegają zakazu wnoszenia na teren budynku przedmiotów i materiałów 

mogących stworzyć niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu lub awarii, 

- odpowiadają za komunikowanie swoim przełożonym  wszelkich nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu maszyn, narzędzi i instalacji, 

- uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeniach i 

sprawdzeniach, 

- zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przyjmują do 

stosowania zasady w niej zawarte. 

Obowiązki na wypadek pożaru lub innego zagrożenia: 

- w przypadku zauważenia pożaru natychmiast informują o nim osoby znajdujące się 

w rejonie zagrożenia i dyrektora, 

- podejmują działania gaśnicze i ratownicze zgodnie z ustalonymi w instrukcji 

zasadami, 

- sprawdzają drożność i otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych, 

- udzielają pomocy ewakuowanym, 

- pozostają do dyspozycji dyrektora lub dowódcy akcji i ściśle wykonują ich 

polecenia. 

 

 
VIII.  PLAN OBIEKTU ORAZ PLAN TERENÓW PRZYLEGŁYCH 

 

1. Plan obiektu oraz tereny przyległe – Załącznik Nr 2. 

2. Rzut kondygnacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – Załącznik Nr 3. 

 
 
 
IX.  WSKAZANIE OSÓB LUB PODMIOTÓW OPRACOWUJĄCYCH INSTRUKCJĘ 
 
 
Niniejsza instrukcja opracowana została przez mgr inż. Krzysztofa Czarnowicza, który 

przedłożył uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 
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X.  ZAŁĄCZNIKI 

 
 
Załącznik Nr 1 
 
 

 
KARTA AKTUALIZACJI  INSTRUKCJI 

 
 

Lp.  Data aktualizacji Zakres aktualizacji Czytelny podpis 
osoby  aktualizującej 
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Załącznik Nr 2 
 

Plan obiektu oraz  
tereny przyległe 
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Załącznik Nr 3 
 

Rzuty kondygnacji 
z elementami 
ochrony 
przeciwpożarowej 
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Załącznik Nr 4 
 
 
Zezwolenie nr ....... 

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych  pożarowo 
 

1. Miejsce pracy ................................................................................................................... 
(budynek, kondygnacja, pomieszczenie )  

2. Rodzaj wykonywanej pracy .............................................................................................  
3. Czas pracy: dnia:................od godziny ........... do godziny ..............................................  
4. Zagrożenie pożarowo - wybuchowe w miejscu prowadzenia prac 

......................................................................................................................................... 
5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru lub 
      wybuchu ..........................................................................................................................  
6. Środki. zabezpieczenia: 

przeciwpożarowe ............................................................................. 
      BHP ................................................................................................. 
      inne .................................................................................................. 
7.  Sposób wykonywania pracy ............................................................................................  
8. Odpowiedzialni za: 
-    przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenia toku prac 

niebezpiecznych pożarowo: 
nazwisko ......................................... podpis .....................................  
 

      -     wyłącznie rejonu prac spod napięcia: 
nazwisko ......................................... podpis .....................................   
 

- dokonanie analizy pomiaru stężenia par cieczy i gazów: 
nazwisko ......................................... podpis ..................................... 
 

-   stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż: 
nazwisko ......................................... podpis .....................................  
 

 
9.       ZEZWALAM  NA  ROZPOCZĘCIE  PRAC 
 
         ............................................                             ..................................... 
                  / imię i nazwisko /                                            / podpis / 
ZEZWOLENIE JEST WAŻNE TYLKO PO ZŁOŻENIU PODPISÓW PRZEZ OSOBY WYMIENIONE 
W PKT.8. 
 

 
10. Prace zakończono dnia ........................ o godzinie: ..........................   

     nazwisko .......................................... podpis ..................................... 
 
11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono  zaniedbań mogący 
spowodować pożar. 
Stwierdzam odebranie robót            podpis .....................................  
Skontrolował                                    podpis ..................................... 
 
Uwaga!!! Odbierający przekazuje zezwolenie osobie, które je wydała 
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Załącznik Nr 5 
 
 
 

Protokół 
zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo.  
 
 

1. Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się 
wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo.......................................................................... 

2. Kategoria zagrożenia ludzi, oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących 
w pomieszczeniu /miejscu wykonywania prac 
.................................................................................................................................................... 

3.Palność elementów budowlanych występujących w danym pomieszczeniu, budynku lub  
rejonie przewidywanych do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo  
.................................................................................................................................................... 

4.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, budynku, stanowiska, 
urządzenia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 
.................................................................................................................................................... 

5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac 
niebezpiecznych pożarowo ......................................................................................................  
 
6. Środki i sposób alarmowania współpracowników i straży pożarnej w razie zaistnienia 
pożaru 
....................................................................................................................................................  
 
7. Osoba(y)  odpowiedzialna(e)   za całokształt przygotowania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego toku prac 
.................................................................................................................................................... 
 
8. Osoba(y)  odpowiedzialna(e)  za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w 
czasie wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 
.................................................................................................................................................... 

9. Osoba(y)  zobowiązana(e)  do przeprowadzenia kontroli rejonu prac. niebezpiecznych 
pożarowo po ich zakończeniu    
.................................................................................................................................................... 
 
 

                              Podpisy członków komisji: 
                                                                                     (imię, nazwisko, stanowisko) 
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Załącznik Nr 6 
 
 
 
 

 
ZAŚWIADCZENIE 

 
o ukończeniu szkolenia mającego na celu 

 
zapoznanie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi 

 
 
Pan(i)....................................................................................................... 

pracownik zakładu: ................................................................................. 

zatrudniony na stanowisku   ................................................................... 

uczestniczył  w szkoleniu  zorganizowanym   

w okresie od dnia .............................  do dnia ....................................... 

Celem szkolenia było: 

- zaznajomienie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, 

- wyrobienie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami  

  i zasadami bezpieczeństwa pożarowego. 

 
 
 
  Podpis osoby szkolonej:                                        Prowadzący szkolenie:  
 
              
..........................................                                  ...............................................  
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Załącznik Nr 7 
 
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sokółce oraz przyjęcie do stosowania zasad w niej zawartych. 
 
 

 Lp.      Data       Imię i nazwisko           Podpis 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 



 60

Lp.      Data       Imię i nazwisko           Podpis 
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Lp.      Data       Imię i nazwisko           Podpis 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


