
Hazards Control Lech Forowicz 

00-174 Warszawa, ul. Miła 8/13 

www.hazardscontrol.pl 

hazardscontrol@hazardscontrol.pl 

tel. 22 378-13-99, 505-546-508       

 

Strona 1 z 36 

 

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

 

Dla obiektu: 

Budynek przy ul. Ogrodowej 59a, w Warszawie. 

 

 

 

Zatwierdzam do użytku 

służbowego: 

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

imię i nazwisko data 
podpis i pieczęć 

wykonawcy 

OPRACOWANIE 
Inż. Bezp. Pożarowego 

Lech Forowicz 
2010.XII.23  

*AKTUALIZACJA 

NR.1 
   

*AKTUALIZACJA 

NR.2 
   

*AKTUALIZACJA 

NR.3 
   

*AKTUALIZACJA 

NR.4 
   

* - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a 
także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 
zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.  
 
UWAGA !!! 
Sposób przechowywania dokumentu powinien zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania na 
potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w 
miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. 

   

Egzemplarz nr 1 Przekazano jeden egzemplarz instrukcji 

https://hazardscontrol.pl/instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego/
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1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, 
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych 
obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. 
 
1.1 Podstawa prawna warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351), z 

późniejszymi zmianami.[1] 
 
-  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw z 
2010 r. Nr 109 poz. 719).[2] 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi 
zmianami.[3] 

 
- Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.[4] 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).[5] 

 
- Polskie normy: [6] 
 

PN-N-01256-01:1992  
Znaki bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwpożarowa ; 

 
PN-N-01256-02:1992  
Znaki bezpieczeństwa -- Ewakuacja ; 

 
PN-N-01256-4:1997  
Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe ; 

 
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003  
Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe ; 

 
PN-N-01256-5:1998  
Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych ; 

 
PN-B-02852:2001  
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru ; 

 
PN-ISO 6790:1996  
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne 
na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie ; 

 
PN-ISO 6790/Ak:1997  
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne 
na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie (Arkusz krajowy) ; 

 
PN-B-02855:1988  
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu 
i spalania materiałów ; 

 
PN-B-02863:1997  
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa ; 

 
PN-B-02863:1997/Az1:2001 
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa ; 
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PN-B-02865:1997  
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa ; 

 
PN-B-02865:1997/Ap1:1999  
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa ; 

 
PN-EN 671-3:2009  
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów 
wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym ; 

 
PN-EN 14540+A1:2008  
Węże pożarnicze -- Węże nieprzesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych ; 

 
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne ; 
 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ; 
 
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej ; 
 
PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne ; 
 
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne ; 

 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy ; 

 
PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy ; 
     
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień ; 
 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków ; 
 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy ; 
 
PN-EN 1101:1999  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura 
wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień) ; 

 
PN-EN 1101:1999/A1:2006  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura 
wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień) ; 
 
PN-EN 1102:1999  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura 
wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach ; 

 
PN-EN 1624:2002  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się przemysłowych i technicznych wyrobów włókienniczych 
podczas palenia -- Metoda wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych 
próbkach ; 
 
PN-EN 1625:2002  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się przemysłowych i technicznych wyrobów włókienniczych 
podczas palenia -- Metoda wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek ; 

 
PN-EN 13772:2004  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Pomiar 
rozprzestrzeniania płomienia na pionowo umieszczonych próbkach poddanych działaniu dużego 
źródła zapłonu  ; 
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PN-EN 13773:2004  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Zasłony i firanki -- System klasyfikacji ; 
 
PN-EN 14115:2005  
Wyroby włókiennicze -- Właściwości palne materiałów na markizy, duże namioty i podobne wyroby -- 
Zapalność ; 
 
PN-EN 14533:2005  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się elementów pościeli podczas palenia -- System klasyfikacji ; 
 
PN-EN ISO 6940:2005  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Wyznaczanie zapalności pionowo 
umieszczonych próbek ; 
 
PN-EN ISO 6941:2005  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się 
płomienia na pionowo umieszczonych próbkach ; 
 
PN-EN ISO 12952-1:2002  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się elementów pościeli podczas palenia się -- Część 1: Ogólne 
zasady metody badania zapalności pod wpływem tlącego się papierosa ; 
 
PN-EN ISO 12952-2:2002  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się elementów pościeli podczas palenia się -- Część 2: 
Szczegółowe zasady metody badania zapalności pod wpływem tlącego się papierosa ; 
 
PN-EN ISO 12952-3:2002  

Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się elementów pościeli podczas palenia się -- Część 3: Ogólne 
zasady metody badania zapalności pod wpływem małego otwartego płomienia ; 
 
PN-EN ISO 12952-4:2002  
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się elementów pościeli podczas palenia się -- Część 4: 
Szczegółowe zasady metody badania zapalności pod wpływem małego otwartego płomienia ; 
 
PN-B-02857:1982  
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania 
ogólne. 
 
PKN-CEN/TS 54-14:2006  
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, 
odbioru, eksploatacji i konserwacji 
 
PN-EN 12845+A2:2010  
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i 
konserwacja 

 
- Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz projekt oznaczeń ewakuacji i ppoż. dla budynku biurowego 

ESP S.A. przy ul. Ogrodowej 59A. Opracowanie: mgr inż. Wojciech Dzik – rzeczoznawca do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych nr UPR. 9/93 [7]. 

 
- Projekt budowlany budynku biurowego z garażem 2-poziomowym firmy elektrownie-szczytowo 

pompowe s.a. przy ul. Ogrodowej 59a w Warszawie - Warszawa, październik 1999, Dr Inż. arch. 
Tomasz Kazimierski Upr. proj. Nr St-45/79 [8]. 

 
- Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji pożaru. Wykonawca mgr inż. Jacek Jesionek 

Computer Land S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa [9]. 
 
- Wizja lokalna.  
 
- Zamówienie nr PGE EO/…/DO/OR/712/10, na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz 

z warunkami ochrony przeciwpożarowej z dn. 24 XI 2010r. otrzymane od PGE Energia Odnawialna 
S.A. 
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1.2 Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 

1.2.1 W obiekcie zastosowano systemy/instalacje przeciwpożarowe. 

 

systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 

stałych urządzeń gaśniczych (SUG) 

dźwiękowy system ostrzegania (DSO) 

hydrantów wewnętrznych i przyłączy/zaworów hydrantowych 

wentylacji oddymiającej 

instalację oświetlenia awaryjnego 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

 

1.2.2 Obiekt wymaga w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.[2,3,7] 

 

Systemu sygnalizacji pożaru (SSP) podłączonej do stacji monitoringu przeciwpożarowego 

Państwowej Straży Pożarnej. System sygnalizacji pożaru zabezpieczający obiekt kompleksowo, w pełni 

adresowalny.  

 

Stałych urządzeń gaśniczych (SUG) 

dla dwupoziomowego garażu podziemnego (SUG ZP 2.1),  dla zabezpieczenia biur przewidziano w drugiej części 

(B) obiektu oraz na całej pierwszej kondygnacji (SUG ZP 1).  

 

Zaworów nawodnionych Ø52 

W przedsionkach i na klatekach schodowych. 

 

Hydrantów wewnętrznych 

Ø25 (wydajność 1 litr/s, na korytarzach przestrzeni biurowych) oraz Ø52 (wydajność 2.5 litr/s, w garażach). 

 

Wentylacji oddymiającej 

Przyjęto rozwiązanie polegające na mechanicznym utrzymywaniu nadciśnienia (20-80 Pa), zapobiegającego 

wnikaniu dymu i produktów spalania do przestrzeni klatki schodowej. Atrium oddymiane grawitacyjnie klapami 

dymowymi o czynnej powierzchni oddymiania 3% powierzchni atrium (w dolnej części atrium przewidziano 

otwory dolotowe powietrza). Dla garażu przyjęto oddymianie mechaniczne. Na parterze pozioma droga 

ewakuacyjna podlega ochronie urządzeniami oddymiającymi. 

 

Wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych  

drzwiami o 2·30-minutowej odporności oraz ścianami o klasie odporności pożarowej 120 minut [7]. 

 

Podręcznego sprzętu gaśniczego, 

zgodnie z punktem nr 3. 

 

Podziału na strefy pożarowe [7] 

Przyjęto podział kompleksu na strefy pożarowe. 

 

Część PM 

Kondygnacja -2, wydzielenie - drzwi 2·30 lub 1·60 EI min, strop i ściany 120 REI min. 

Kondygnacja -1, wydzielenie - drzwi 2·30 lub 1·60 EI min, strop i ściany 120 REI min. 

 

Część ZL (oddzielona od części PM wydzieleniem stropem 120 REI min. oraz drzwiami 2·30 lub 1·60 EI min.) 

Kondygnacje 1,2,3 stanowić mogą jedną strefę pożarową, wydzielenie - drzwi 2·30 lub 1·60 EI min., strop i 

ściany 120 REI min. 

Kondygnacje 4,5,6,7 stanowią odrębne strefy pożarowe, wydzielenie - drzwi 2·30 lub 1·60 EI min., strop i 

ściany 120 REI min. 
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*Obecnie w obiekcie wszystkie kondygnacje wydzielono stropami i ścianami 120 REI min. oraz drzwiami 2·30 

lub 1·60 EI min. 

 

Wszelkie przejścia,  przepusty, otwory powinny być zabezpieczone stosownie do wymogów stawianych ścianom i 

stropom przez które przechodzą. 

  

Od obiektów sąsiadujących (projektowanych) obiekt oddzielono ścianą 120 min. 

 

Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, 
pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz 

rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, stanowią odrębną strefę 
pożarową.  
 

Przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 

których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być 

umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu 

przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii 

elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli 

występuje ono w budynku. Ponadto na poszczególnych kondygnacja umieszczone zostaną strefowe wyłączniki 

prądu. 

 

Awaryjnego oświetlenia (ewakuacyjnego i zapasowego) [3,7]. 

Oświetlenie awaryjne zapasowe lub ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych 

oraz w garażu podziemnym i pomieszczeniach technicznych. Awaryjne oświetlenie powinno działać przez co 

najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Ponadto w pomieszczeniach technicznych oraz 

garażach przewidziano zastosowanie oświetlenia awaryjnego oraz przeszkodowego. 

 

Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia 

podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego 

zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań 

wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować: 

1)   w pomieszczeniach: 

a)   sal konferencyjnych, przeznaczonych dla ponad 200 osób, 

b)   o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 

2)   na drogach ewakuacyjnych: 

a)   z ww. pomieszczeń, 

b)   oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie 

zapasowe spełnia warunek działania przez co najmniej dwie godziny od zaniku oświetlenia ewakuacyjnego.  

W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować 

oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego 

długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub 

sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. 

 

Zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru [5]. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s z co 

najmniej dwóch hydrantu (hydrant o najbardziej niekorzystnym położeniu – powinien gwarantować zasilanie 

wodne przez co najmniej 2 godziny, oraz ciśnienie minimum 0,1 MPa) o średnicy 80 mm lub z 200 m3 zapasu 

wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Odległość hydrantu od obiektu nie może przekraczać 150 m i być 

mniejsza niż 5 m. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i 

konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Miejsce usytuowania hydrantu 

zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z [6].  
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Zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych do wewnętrznego gaszenia pożaru [7]. 

Hydranty Ø25 (wydajność 1 litr/s) oraz Ø52 i zawory Ø52 (wydajność 2.5 litr/s) ciśnienie 0,2 Mpa. 

Rozmieszczenie zilustrowano w części graficznej opracowania – załączniki nr od 2 do 10. 

 

Drogi pożarowej [5], 

o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej 

porze roku, doprowadzonej do stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Droga pożarowa 

powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m 

x 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu. Dopuszcza się 

wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie 

przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 

m. 

 

Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN, 

a jej minimalna szerokość nie może być mniejsza niż 3 m. 

 

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o na całej jego długości, a w przypadku 

gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej 

musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi i o 5-25 

m dla pozostałych obiektów. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą 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. W przypadku zabudowy pierzejowej 

dopuszczalne jest poprowadzenie drogi na 100% długości elewacji od frontu budynku. 
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Spełniania wymagań stosownie do C klasy odporności pożarowej [7]. 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, co najmniej wymagania 

określone w poniższej tabeli: 

  

Klasa odporności 

pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana 

zewnętrzna1), 2) 

ściana 

wewnętrzna1) 

przekrycie 

dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"C" R 60 R 15 
R E I 

60 

E I 30 

(o-i) 
E I 154) R E 15 

 

Oznaczenia w tabeli: 

R -   nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E -   szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I -   izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) -  nie stawia się wymagań. 

 

1)   Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 

(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2)   Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3)   Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci 

dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą 

kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4)   Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

5)   Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

* zgodnie z [7] dach atrium REI 30. 
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Drogi ewakuacyjnej 

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki 

ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane 

do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także 

zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na: 

 

zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych (opisano w dalszej części 

punktu drogi ewakuacyjne); 

 

zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych (opisano 

w dalszej części punktu drogi ewakuacyjne); 

 

zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń 

(poziome drogi ewakuacyjne obudowane zostaną elementami o odporności ogniowej EI 15 min., 

pionowe wydzielone zgodnie z 1.22 - wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych); 

 

zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i/lub zapasowego) w pomieszczeniach i na 

drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych (opisano w punkcie nr 

1.2.2 - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe); 

 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne 

miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami 

ewakuacyjnymi". Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. 

 

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia na zewnątrz budynku, zwanej 

dalej "dojściem ewakuacyjnym", mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia 

ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. 

 

Dla opisywanego budynku długość dojść ewakuacyjnych na parterze przekracza 20m przy jednym kierunku 

ewakuacji. W związku z powyższym zastosowano oddymianie oraz stałe urządzenie gaśnicze, aby uzyskać 

zgodność z wymogami tzn. nie przekroczyć 40 m (+100% długości z uwagi na zastosowane systemy 

oddymiania i tryskaczy) [7]. 

 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1.4 m. Dopuszcza się zmniejszenie 

szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1.2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 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. 

 

Przewiduje się następujące ilości zatrudnionych osób przebywające w całym budynku i na poszczególnych 

kondygnacjach [8]: 

 

w całym budynku 420; 

kondygnacje w części A 42; 

kondygnacje w części B 36; 

ilość użytkowników parteru 17; 

ilość konsumentów w bufecie 49. 

 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na 

drogę ewakuacyjną albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane "przejściem 

ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej 40 m. Przejście ewakuacyjne, nie powinno prowadzić łącznie 

przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

 

 

 

 



Hazards Control Lech Forowicz 

00-174 Warszawa, ul. Miła 8/13 

www.hazardscontrol.pl 

hazardscontrol@hazardscontrol.pl 

tel. 22 378-13-99, 505-546-508       

 

Strona 11 z 36 

 

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, powinna wynosić co 

najmniej 0.9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0.8 m. 

 

Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0.9 m, a w przypadku drzwi służących do 

ewakuacji nie więcej niż trzech osób – 0.8 m. 

 

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, 

powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0.9 m. 

 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych dla 

ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

 

Z pomieszczenia atrium należy zapewnić dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o minimum 5 m. 

 

Graniczne wymiary schodów stałych w budynku 

Minimalna szerokość użytkowa (szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz 

elementy budynku): 

 

Biegu 1.2 m 

Spocznika 1.5 m 

 

Maksymalna wysokość stopnia 0.175 m 

 

Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 

2h + s = 0.6 do 0.65 m,  

gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość. 

 
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego 
Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z [6] odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez 
wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
 

ti ł 4 s, 
ts Ł 30 s, 
nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
nie występują płonące krople; 

 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
łatwo zapalnych jest zabronione. 
 
Podłogi podniesione o więcej niż 0.2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny posiadać niepalną 
konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę 
odporności ogniowej co najmniej R E I 30. 
 
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni 
podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do 
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co 
najmniej E I 30. 
 
Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest 
zabronione. 
 
W pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest 

zabronione. 
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Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
 
W łazienkach z piecykami oraz termami elektrycznymi dopuszcza się stosowanie okładzin ściennych z 
materiałów palnych, z tym że odległość tych urządzeń od okładzin powinna wynosić co najmniej 0.3 m. 
 
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 
 
W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. 
 
Uwaga stosownie do [7] na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje się stosowania palnych elementów, 
wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno zapalne, w tym także w sali restauracyjnej i atrium. 
 

1.3 Sposób użytkowania i przeznaczenia obiektu. 

Budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, z uwagi na funkcję biurową. Do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I zaliczono atrium (użytkownik rozważa możliwość zmiany kwalifikacji do ZLIII – poniżej 50 osób). 

Dwupiętrowy garaż podziemny pod częścią ZL stanowi strefę PM. Bryła budynku składa się z dwóch części, które 

w poziomie -2,-1,0,1 stanowią jednolitą bryłę połączoną ze sobą układem korytarzy garażem i atrium. Od piętra 

2 wzwyż obiekt stanowi odrębne części oddzielone wolną przestrzenią 15 m [7]. 

 

W obiekcie mieścić się będą:   

 

-poziom -2, -1 garaże 

-poziom 0 biura, atrium, bufet, archiwa 

-poziom 1 do 5 biura 

-poziom 6 pomieszczenia techniczne 

 

1.4 Warunki techniczne obiektu. 

-kategorii zagrożenia ludzi - ZL III oraz częściowo ZL I (atrium – ponad 50 osób - (użytkownik rozważa    

 możliwość zmiany kwalifikacji do ZLIII – poniżej 50 osób), PM (garaż oraz pomieszczenia techniczne) 

-strefa produkcyjno magazynowa PM o gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  [7] (garaż, magazyny –  

 pomocnicze, stacja trafo i rozdzielnia) 

-grupy wysokości budynku – średniowysoka (SW) (wysokość do 25 m) 

-liczba kondygnacji – sześć nadziemnych (+na dachu pomieszczenia techniczne) i dwie podziemne  

-powierzchnia użytkowa ≈ 7389 m2 

-powierzchnia zabudowy ≈ 1304 m2 

 

konstrukcja obiektu [8] – obiekt żelbetowy, płytowo-słupowy, grubość płyty fundamentowej 1.2 m, grubość 

stropów 30 cm, dwie klatki schodowe i dwa trzony/szyby windowe żelbetowe 

 

wymagana klasa odporności pożarowej – co najmniej C 

instalacja gazu nie występuje 

instalacja ochrony odgromowej – ochrona podstawowa 

instalacja elektryczną 

instalacje ogrzewczą – czynnik grzewczy woda 

wodno-kanalizacyjna - podłączona do wodociągu miejskiego 

 

1.5 Zagrożenie wybuchem. 

W obiekcie niedobywaną się procesy technologiczne i nie są magazynowane (składowane) substancje mogące 

tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem w rozumieniu [2]. W związku z tym nie wyznacza się stref 

zagrożenia wybuchem oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W garażu detekcja CO steruje systemem 

wentylacji mechanicznej. W przypadku samochodów zasilanych paliwem LPG należy zastosować detektory LPG 

sterujące wentylacją oraz alarmujące o przekroczeniu np. 20% DGW. Ewentualnie wywiesić zakaz wjazdu 

samochodów z LPG i przestrzegać respektowania zakazu. 
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1.6 Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które 
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub 
ewakuacji: 
 
używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon 
występujących materiałów; 
 
użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem 
albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i 
częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 
 
 
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie 
opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; 
 
rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, 
przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne 
wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w 
pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 

 
rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w 
miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów; 
 
składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w 
tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 
 
użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem 
urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 
 
przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów 
palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 
przekraczającej 373,15 K (100 °C), 

przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych 
rozdzielnic prądu elektrycznego; 

 
stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i 
niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 
  
instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, 
gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed 
zapaleniem; 
  
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie 
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych 
wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych; 
  
składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach komunikacji ogólnej w 
piwnicach; 
 
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub 
innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji; 
 
lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi 
ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych; 
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uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami 
wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, 

krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się 
od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia. 

 
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat: 
 

utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i 
funkcjonalnej, zastosowane systemy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie (SUG, DSO, SSP, 
Oddymianie) podlegają obowiązkowej konserwacji/utrzymaniu sprawności technicznej zgodnie z PN 
oraz wymaganiami producenta/ instalatora; procedury opracowane wraz z instalatorem poparte 
praktycznym i teoretycznym szkoleniem obsługi powinny zostać umieszczone w strefie dozoru wraz z 
innymi informacjami niezbędnymi przy realizacji np. wizualizacją pozwalającą zlokalizować źródła 
sygnałów zagrożeniowych i pożarowych 
 
umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem 
telefonów alarmowych. 

 
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat oznakowują znakami zgodnymi 
z Polskimi Normami: 

drogi i wyjścia ewakuacyjne w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, 

miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo, 

miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 

przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do 
celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody, 

drzwi przeciwpożarowe, 

drogi pożarowe. 
 
Wokół placów składowych i składowisk przy obiektach musi być zachowany pas ochronny o minimalnej 
szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej. 
 
Wszelkie systemy bezpieczeństwa pożarowego (szczególnie: DSO, SUG, SSP, Oddymianie, przekaz sygnału do 
PSP) muszą być użytkowane zgodnie z instrukcją producenta/instalatora. Szczególnie istotne jest prawidłowe 
realizowanie procedury bezpieczeństwa (weryfikacji sygnałów zagrożeniowych, pożarowych, zgłaszanie 
problemów technicznych). Zwięzłe procedury powinny znajdować się w pomieszczeniu dozoru w dobrze 
widocznym miejscu. Procedury powinny zostać poparte szkoleniami, które należy udokumentować. 
 
Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem: 

nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu; 

zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych; 

nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe; 

zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej. 
 
 



Hazards Control Lech Forowicz 

00-174 Warszawa, ul. Miła 8/13 

www.hazardscontrol.pl 

hazardscontrol@hazardscontrol.pl 

tel. 22 378-13-99, 505-546-508       

 

Strona 15 z 36 

 
Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym 
wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
 
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, 
przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zapewniają i wdrażają instrukcję 
bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie ww. zagadnienia powinny podlegać kontroli  przez osoby odpowiedzialne za profilaktykę z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego (z częstotliwością dostosowaną do potrzeb-stanu ich przestrzegania). Wszelkie 
nieprawidłowości należy zgłaszać na piśmie (za pisemnym potwierdzeniem odbioru przełożonym). 
 
1.7 Materiały niebezpieczne pożarowo. 
W obiekcie nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo (wyjątek zgodny z przepisami stanowi 
paliwo w pojazdach samochodów zaparkowanych w garażu podziemnym) w przypadku samochodów na paliwo 
LPG (instalacja gazowa) powinna zostać zainstalowana tablica informująca o zakazie wjazdu lub zainstalowana 
detekcja LPG sterująca wentylacją mechaniczną. 
 
Przy ewentualnym używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy: 
 
wykonywać wszystkie czynności związane z transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie 
z warunkami określonymi przez producenta; 
 
przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w 
następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania; 
 
przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55 °C 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; 
 
materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w obrębie korytarzy oraz w innych pomieszczeniach 
ogólnie dostępnych; 
 
1.8 Instalacje i urządzenia techniczne. 
W obiektach lub ich częściach, w których odbywają się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, 

od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych co najmniej raz na 3 miesiące; 

od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych co najmniej raz na 6 miesięcy. 
 

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użytkowych. Czynności, o których wyżej mowa wykonują osoby posiadające kwalifikacje 
kominiarskie. 
 
Dopuszcza się stosowanie systemów centralnego ogrzewania powietrznego we wszystkich obiektach i 
pomieszczeniach, pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń (termoregulatorów) zapobiegających 
przekroczeniu dopuszczalnych temperatur w przypadku zaniku przepływu powietrza oraz blokady 
uniemożliwiającej włączenie elementów grzewczych przed uruchomieniem nawiewu powietrza. 
 
Obecnie w obiekcie kuchnia zasilana jest elektrycznie. W przypadku zmian należy stosować się do ww. zasad. 
Ponadto z przewodów od okapów kuchennych należy usuwać zanieczyszczenia z częstotliwością dostosowaną do 
potrzeb. 
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2. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. 
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie 
niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu: 

ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się 
pożaru lub wybuchu; 

wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz 
zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie 
kwalifikacje; 

powiadomić, z odpowiednim wyprzedzeniem, osoby zajmujące się obsługą systemów pożarowych o 
zamiarze wykonywanych prac; 

zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub 
wybuchu. 

Przy wykonywaniu ww. prac, należy: 

zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w 
rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje 
techniczne; 

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

mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru; 

po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe; 

używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed 

możliwością wywołania pożaru. 
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PROTOKÓŁ Nr………/……  

ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 

 

1. Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień 

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

 

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

 

2. 

 

Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku 

lub pomieszczeniu 

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

 

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

 

3. 

 

Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie 

przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

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

 

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

 

4. 

 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. 

w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 

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

 

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

 

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich 

 

 

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

 

.............................................................................................................................................. 
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6. 

 

Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac 

 

 

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

 

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

 

7. Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku 

 

 

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

 

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

 

8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.: 

 

 
.................................. tel. ...................................... podpis ................................... 

 

 .................................. tel. ...................................... podpis ................................... 

 

 .................................. tel. ...................................... podpis ................................... 

 

9. 

 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac 

niebezpiecznych pożarowo  

 

 .................................. tel. ...................................... podpis ................................... 

 

10. 

 

Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich: 

 

 .................................. tel. ...................................... podpis ................................... 

 

 .................................. tel. ...................................... podpis ................................... 
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11. 

 

Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par  

cieczy, gazów i pyłów: 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 

12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa: 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 

13. 

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac: 

 - po ich zakończeniu: 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 - po 2 godz. 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 - po 4 godz. 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 - po 8 godz. 

 

 .................................... tel. ...................................... podpis ................................... 

 

14. 

 

Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ...................................... 

od godz. ...................................... do godz. ...................................... 
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 podpisy członków komisji:  

 

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

 

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

 

 ......................................  
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ZEZWOLENIE Nr ……/……  

NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 

 

1. Miejsce pracy ....................................................................................................................... 

 

2. 

 

Rodzaj pracy ........................................................................................................................ 

 

3. 

 

Czas pracy, dnia ..................................... od godz. ....................... do godz. ....................... 

 

4. 

 

Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w 

protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo  

 

Nr ............. z dnia ................... 

 

5. Dodatkowe środki zabezpieczające ................................................................................................. 

 

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

 

6. Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ................ do dnia ................w godz. ................... 

 

 ................................................... tel. ........................ podpis ............................................... 

 

7. 

 

Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku 

stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego 

 

8. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./....... oraz wymagań 

określonych w zezwoleniu 

 

 .................................. tel. ...................................... podpis ................................... 

 

9. 

 

Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. 

  



Hazards Control Lech Forowicz 

00-174 Warszawa, ul. Miła 8/13 

www.hazardscontrol.pl 

hazardscontrol@hazardscontrol.pl 

tel. 22 378-13-99, 505-546-508       

 

Strona 22 z 36 

  

godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. ..................................................................... 

 

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

 

 wstrzymujący prace  wykonujący prace 

 

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

 podpis  podpis 
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3. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby 

poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. 

 

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być 

poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony 

w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej 

oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez 

producenta i PN, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

 

Podręcznego sprzętu gaśniczego 

 

zgodnie z [2]  77 jednostki masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) – przyjęto traktować wszystkie 

części obiektu tak samo tzn. jedna jednostka na 100 m2 oraz każda kondygnacja osobną strefą 

pożarową, użytkownik może uwzględnić instalację tryskaczy i w jej strefie zastosować parametr jedna 

jednostka na 300 m2 i uszczegółowić strefy 

 

proponuję trzydzieści siedem gaśnic proszkowych GP 4x ABC lub GP 4z ABC oraz gaśnice do gaszenia 

pożarów grupy F rozmieszonych w pobliżu występowania tłuszczy i olejów. 

 

 

kondygnacja proponowana 

liczba gaśnic 

Wymagana ilość jednostek 

masy środka gaśniczego 

-2 5 13 

-1 5 13 

 0 8 9 

 1 6 9 

 2 6 8 

 3 6 8 

 4 6 8 

 5 6 8 

6-pom. tech. 6 1 

łącznie: 54 77 

 

 

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: 
 
1)  w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
a)  przy wejściach do budynków, 
b)  na klatkach schodowych, 
c)  na korytarzach, 
d)  przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
2)  w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece,  
 grzejniki); 
3)  w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli  
 pozwalają na to istniejące warunki. 
2.  Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki: 

1)  odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy 
nie powinna być większa niż 30 m; 

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

 

rozmieszczenie sprzętu pokazano w części graficznej opracowania 
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konserwacja 

 

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 

zasadami określonymi w Polskich Normach [6] dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w 

odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności 

konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W przypadku konieczności serwisu gaśnic w 

specjalistycznym warsztacie, bezwzględnie należy zapewnić gaśnice zastępcze. 

 

Awaryjne oświetlenie (ewakuacyjne i zapasowe) 

 

Konserwacje należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 

Konserwacje należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta oraz w sposób umożliwiający 

sprawdzenie spełnienia wymogów jak w punkcie 1.2.2, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Instalacja hydrantów zewnętrznych  
 
Badanie parametrów hydraulicznych hydrantów należy przeprowadzić raz w roku (zgodnie z polską 

normą [6] oraz dokumentacją techniczną producenta). Obowiązek ciąży na właścicielu instalacji [5]. 

 

Instalacja hydrantów wewnętrznych  
  

Badanie parametrów hydraulicznych hydrantów należy przeprowadzić raz w roku (zgodnie z polską 

normą [6] oraz dokumentacją techniczną producenta). Raz na pięć lat należy wykonać próbę 

ciśnieniową odcinków węży przeciwpożarowych (zgodnie z [6]), w które wyposażono hydranty 

wewnętrzne. 

  

Instalacja tryskaczowa (SUG wodna) 

  

Konserwację prowadzić stosowanie do wymagań producenta oraz polskich norm [6]. 

Administracja/ochrona powinna być wyposażona w sprzęt (narzędzia, zapasowe główki tryskaczy) 

niezbędny do wymiany uszkodzonego tryskacza oraz znać procedurę działania. Procedura polega 

kolejno na wyłączeniu pomp, zakręceniu zaworu, wymianie tryskacza następnie odkręceniu zaworu 

(bardzo powolnym) i załączeniu pomp w stan gotowości. 

 

System sygnalizacji pożaru (SSP) 

 

Konserwację prowadzić stosowanie do wymagań producenta/projektanta [9] oraz polskich norm [6]. 

 

Codzienne czynności (weryfikacja alarmów, zgłaszanie usterek firmie konserwującej) wykonywać 

zgodnie z wyciągiem z [9] oraz procedurą uzgodnioną z instalatorem, które należy umieścić przy CSP w 

widocznym miejscu. Personel obsługujący centrale powinien być przeszkolony np. przez firmę 

konserwującą SSP. Szkolenie powinno zawierać część praktyczną i teoretyczną. W pomieszczeniu 

dozoru powinna znajdować się wizualizacja rozmieszczenia detektorów umożliwiająca określenie 

źródła/miejsca wygenerowania sygnałów pożarowych, zagrożeniowych i o uszkodzeniach. 

 

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) 

 

 Zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 
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System oddymiania 

  

Konserwację prowadzić stosowanie do wymagań producenta oraz polskich norm [6]. Instrukcja obsługi 

systemu oddymiania powinna być dostępna dla personelu obsługującego. Personel powinien zostać 

przeszkolony np. przez firmę konserwującą. 

 

Uwaga ! 

 

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce ww. systemy powinny być konserwowane zgodnie z 

polskimi normami oraz wymaganiami producenta przez wyspecjalizowane firmy serwisujące, co każdorazowo 

należy potwierdzić protokołem. Wszelkie nieprawidłowości należy usuwać niezwłocznie. 

 

Pozostałe instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. 

 

instalacja elektryczna 

 

Badania oporności izolacji instalacji elektrycznej i badanie instalacji elektrycznej w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej co najmniej 1 raz na 5 lat. 

 
instalacja odgromowa 
 

Badanie okresowe instalacji odgromowej należy przeprowadzić, co najmniej raz na 5 lat. 
 
3.1 Sposób użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. 
 
Gaśnica 
Zdjąć z wieszaka ruchem do góry, wyciągnąć zawleczkę i skierować prądownicę na źródło ognia, wcisnąć 
dźwignię lub nacisnąć grzybek.  
 
Hydrant wewnętrzny 
Rozwinąć wąż, odkręcić zawór, skierować prądownicę na źródło pożaru i odkręcić kurek prądownicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hazards Control Lech Forowicz 

00-174 Warszawa, ul. Miła 8/13 

www.hazardscontrol.pl 

hazardscontrol@hazardscontrol.pl 

tel. 22 378-13-99, 505-546-508       

 

Strona 26 z 36 

 
4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 

 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

 

I. ALARMOWANIE 
 
1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować 
otoczenie okrzykiem „PALI SIĘ” lub „POŻAR”, wcisnąć ręczny ostrzegacz pożaru oraz zawiadomić straż pożarną 
(przekaz sygnału pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej realizowany jest automatycznie). 

2. Alarmując STRAŻ POŻARNĄ 

Należy podać: 

- gdzie się pali: dokładny adres, 

- co się pali: np.: pomieszczenie socjalne, dach budynku, 

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

numer telefonu, z którego się dzwoni i swoje nazwisko. 

UWAGA!  

Odłożyć słuchawkę dopiero po odpowiedzi przyjęcia zgłoszenia. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne 
sprawdzenie. 

6.W razie potrzeby alarmować: 

CAŁY STAN OSOBOWY –okrzykiem „PALI SIĘ” lub „POŻAR” 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
STRAŻ POŻARNĄ 998 
POLICJĘ 997 

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego 
sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu.  

2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje osoba wykazująca cechy przywódcze. 

3. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki i udzielić jemu 
niezbędnych informacji. 

4. Każdy przystępujący do akcji ratowniczej powinien pamiętać, że: 

a) w pierwszej kolejności ratować zagrożonych ludzi, 

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. Nie wolno gasić wodą instalacji i 
urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (stosować gaśnice śniegowe, proszkowe), 

c) usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazem palnym, naczynia z 
płynami łatwopalnymi,  urządzenia i ważne dokumenty, 

d) nie otwierać bez konieczności drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ 
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego 
umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku. 
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5. Warunki organizacji ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. 
 
Zarządca obiektu powinien zapewnić i kontrolować następujące warunki ewakuacji: 
 
a. właściwe oznakowanie znakami ewakuacyjnymi dróg ewakuacyjnych i drzwi ewakuacyjnych w obiekcie, 
b. rozwiązania pozwalające na szybkie (natychmiastowe) otwarcie drzwi ewakuacyjnych 
z budynku ze szczególnym uwzględnieniem tych, które podczas codziennego użytkowania budynku są 
zamknięte - np. poprzez umieszczenie w pobliżu wyjść kluczy i właściwe ich zabezpieczenie, i oznakowanie, 
c. okresowe sprawdzenie czy wszystkie drogi ewakuacyjne w obiekcie (korytarze, schody), drzwi i inne wyjścia 
są właściwie oznakowane (w przypadku braku 
oznakowania należy je uzupełnić), 
d. okresowe sprawdzenie, czy wszystkie zamki w drzwiach stanowiących wyjścia ewakuacyjne, i w drzwiach 
stosowanych na drogach ewakuacyjnych, są sprawne 
i będzie je można otworzyć, 
e. okresowe sprawdzenie, czy wszystkie drogi ewakuacyjne obiekcie (korytarze, schody), drzwi i inne wyjścia są 
właściwie utrzymywane, czy są drożne, czy nie są zastawione różnymi przedmiotami, materiałami (zarówno 
palnymi, jak i niepalnymi), 
f. okresowe sprawdzenie, czy wszystkie klucze od drzwi ewakuacyjnych są dostępne. 
 
Wykonanie w/w zadania zarządca obiektu może polecić osobie kompetentnej i odpowiedzialnej. Należy uzyskać 
od tej osoby potwierdzenie wykonania poleceń i sprawozdanie o stanie warunków ewakuacyjnych w obiekcie. 
Występujące nieprawidłowości należy bezzwłocznie usunąć. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z 
obiektu – ewakuację ogłasza osoba, która zauważyła zagrożenie. 
 
Prowadzenie ewakuacji w przypadku zagrożenia: 

 
a. w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar (zagrożenie) 
lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, dymu (zagrożenia) oraz z pomieszczeń, z których 
wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie 
(zagrożenie) – np. kondygnacje znajdujące się powyżej miejsca powstania pożaru, pomieszczenia znajdujące się 
na końcu korytarzy najdalej położone od wyjść na zewnątrz obiektu. Wykonywać czynności stosownie do 
wskazań prowadzących szkolenia (np. opieka i pomoc osobą o ograniczonej zdolności poruszania się, 
komunikowanie o zagrożeniu), 
 
b. po opuszczeniu pomieszczeń należy o ile jest to możliwe kierować się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego 
i następnie do miejsca zbiórki, 
 
c. w przypadku pożaru, przy znacznym zadymieniu dróg ewakuacyjnych, należy poruszać się w pozycji 
pochylonej (a nawet w pozycji „na czworaka”) starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na to, że w 
dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych panować będzie mniejsze zadymienie, a przez to 
jednocześnie lepsza widoczność, niższa temperatura, mniej toksyczne środowisko, 
 
d. po zakończeniu ewakuacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy opuścili budynek. W razie niezgodności 
stanu osobowego ewakuowanych z ilością osób przebywających w obiekcie należy natychmiast fakt ten zgłosić 
jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji, 
 
e. w przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup należy niezwłocznie dostępnymi środkami 
np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy, powiadomić 
kierownika akcji ewakuacyjnej (zarządcę budynku lub osobę go zastępującą, dowódcę przybyłej jednostki PSP). 
Osoby odcięte od dróg wyjścia, a znajdujące się w strefie zagrożenia należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej 
oddalonym od źródła pożaru, ew. zagrożenia pożarem (w pomieszczeniu z oknem zewnętrznym) i w miarę 
możliwości (posiadanych środków i istniejących warunków) ewakuować. Na zewnątrz wydostać przy pomocy 
sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych. 
Ponadto w pomieszczeniu należy uszczelnić drzwi w celu przedłużenia czasu występowania warunków 
sprzyjających zachowaniu życia. 
 
Uwaga! Punkt e stosuje się tylko w przypadku braku innych możliwości działania. 
 
Miejsca koncentracji ewakuowanych osób: 
 
-wskazano w części graficznej opracowania zał. nr 1. 
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Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, 
niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać 
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. 
 
Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ww. działań nie później niż na tydzień przed ich 
przeprowadzeniem. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem [2] obiekt podlega obowiązkowi przeprowadzania praktycznych sprawdzianów.  
 
Ustawa [4] nakłada obowiązek wyznaczenia osób do prowadzenia ewakuacji i zwalczania pożaru na pracodawcę. 
Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i 
ewakuacji. Powinno to być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych 
pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu 
występujących zagrożeń.  
 
Wszystkie jednostki organizacyjne (użytkujące obiekt są zobowiązane do spełnienia ww. wymagań. 

W związku z powyższym należy przeszkolić i wyznaczyć (co należy udokumentować): 

a)  

minimum: wszyscy-ochrona i 1/4 stanu osobowego firmy powinna zostać przeszkolona do 

wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów, zakładając, że minimum połowa z nich będzie 

zawsze obecna w pracy 

dobór pracowników firmy do szkoleń powinien uwzględniać ich miejsce pracy w obiekcie w sposób 

powodujący równomierne/optymalne rozmieszczenie osób wyznaczonych do zwalczania pożarów  

 

 

Lista osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów. 

(tabela wzorcowa nie do wypełnienia w instrukcji) 

 

LP. FUNKCJA  IMIĘ NAZWISKO i PODPIS 

1 ZWALCZANIE POŻARÓW  

2 ZWALCZANIE POŻARÓW  

3 ZWALCZANIE POŻARÓW  

4 ZWALCZANIE POŻARÓW  

5 ZWALCZANIE POŻARÓW  

6 ZWALCZANIE POŻARÓW  

7 ZWALCZANIE POŻARÓW  

8 ZWALCZANIE POŻARÓW  

9 ZWALCZANIE POŻARÓW  

10 ZWALCZANIE POŻARÓW  

Osoby wyznaczone powinny dobrze opanować zasady użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.  
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b) 

minimum jedną osobę (tzw. prowadzącego grupę) plus zastępstwo do wykonywania działań w zakresie 

ewakuacji pracowników, na maksimum 15 osób przebywających w budynku (w danej strefie 

organizacyjnej) – uwzględniając konieczność obecności zastępcy/ów w przypadku braku prowadzącego 

grupę. 

 

 

Lista osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie ewakuacji. 

(tabela wzorcowa nie do wypełnienia w instrukcji) 

 

LP. FUNKCJA  IMIĘ NAZWISKO i PODPIS 

1 EWAKUACJA  

2 EWAKUACJA  

3 EWAKUACJA  

4 EWAKUACJA  

5 EWAKUACJA  

6 EWAKUACJA  

7 EWAKUACJA  

8 EWAKUACJA  

9 EWAKUACJA  

10 EWAKUACJA  
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LISTA EWIDENCJI EWAKUOWANYCH OSÓB (nr…/…), DO SPRAWDZENIA W MIEJSCU ZBIÓRKI. 

(tabela wzorcowa nie do wypełnienia w instrukcji) 

 
LP. IMIĘ I NAZWISKO [1] OBECNY [2] OSOBY NIE MA W MIEJSCU ZBIÓRKI. NALEŻY 

NATYCHMIAST POWIADOMIĆ DOWODZĄCEGO 
AKCJĄ RATOWNICZO GAŚNICZĄ. [3] 

TAK 
[2A] 

NIE 
[2B] 

TAK 
[3A] 

NIE – PONIEWAŻ OSOBY NIE BYŁO 
DZIŚ W PRACY LUB INNA 
PRZYCZYNA  
- UZASADNIĆ. [3B] 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

 

 

PIERWSZE DWA MIEJSCA NA WW. LIŚCIE SĄ ZAREZERWOWANE DLA PROWADZĄCEGO GRUPĘ ORAZ 

ZASTĘPCY PROWADZĄCEGO, SĄ TO OSOBY: 

Lista osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie ewakuacji pracowników załącznik do listy 

ewidencyjnej. 

(tabela wzorcowa nie do wypełnienia w instrukcji) 

 

LP. FUNKCJA [4] IMIĘ NAZWISKO i PODPIS [5] 

1 PROWADZĄCY GRUPĘ  

2 ZASTĘPCA PROWADZĄCEGO GRUPĘ  

OBJAŚNIENIE. PROWADZĄCY GRUPĘ WYPEŁNIA KOLUMNĘ [1],[5] (ZALECANA LICZBA OSÓB W GRUPIE 

NIE PRZEKRACZA PIĘTNASTU OSÓB). GDY OSOBY ZNAJDĄ SIĘ W WYZNACZONYM MIEJSCU ZBIÓRKI, 

PROWADZĄCY WYPEŁNIA KOLUMNY [2],[2A],[2B],[3],[3A],[3B]. GDYBY PROWADZĄCY BYŁ 

NIEDYSPONOWANY LUB NIEOBECNY OBOWIĄZKI PRZEJMUJE ZASTĘPCA.  
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 Osoby wyznaczone do prowadzenia grup oraz ich zastępcy, powinny: posiadać cechy przywódcze, być 
opanowane i poważne, znać ciągi komunikacyjne w obiekcie oraz rozkład pomieszczeń, umieć 
rozpoznać osoby z własnej grupy. 

 Prowadzący grupy i powinni zapoznać się z rozdziałem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
dotyczącym ewakuacji, są tam zawarte podstawowe informacje dotyczące właściwego zachowania się 
w razie pożaru. 

 Prowadzący grupy prowadzą proces ewakuacji kierując ludzi do wyjść, pomagając opuścić budynek 
osobom o ograniczonej zdolności poruszania się. Dbają o zachowanie porządku spokoju starając się nie 
dopuścić do paniki. Przekazują instrukcję bezpieczeństwa pożarowego prowadzącemu akcję ratowniczo 
gaśniczą. 

 Wszystkie zaalarmowane w obiekcie osoby zobowiązane są informować napotkane nieświadome 
sytuacji zagrożenia osoby o konieczności ewakuowania się. Prowadzący grupy alarmują osoby, 
szczególnie uwzględniając pomieszczenia, które mogą zostać odcięte od drogi ewakuacji. 

 
 

 

 

Program szkoleń. 

 

Program szkoleń obejmuje poniżej przytoczoną tematykę  

(stosownie do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń): 

 

 

 

 zwalczanie pożarów 

-  ocena sytuacji oraz podjęcie właściwych decyzji (metodologia) 

-  użycie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, koce gaśnicze) 

 ewakuacja pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy 

-  ocena sytuacji oraz podjęcie właściwych decyzji (metodologia) 

-  drogi ewakuacyjne (wymagania, oznakowanie, udrożnienie) 

-  czynniki działające na organizm człowieka, związane ze zjawiskiem     pożaru 

 wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w ww. zakresie 

-  dobór predysponowanych osób do zadań  

-  sporządzenie wpisu do dokumentacji 

 czas poświęcony na pytania ze strony szkolonych osób 

 

Łączny czas szkolenia: 2 godziny lekcyjne 
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Lp. imię i 
nazwisko 

przydzielone 
zadania 

E - ewakuacja 
ZP - zwalczanie 
pożaru 

oświadczam, że odbyłem szkolenia z zakresu zwalczania 
pożaru i ewakuacji osób oraz znam procedury obwiązujące w 
ww. sytuacjach zagrożenia, w moim miejscu pracy; podpis: 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

(tabela wzorcowa nie do wypełnienia w instrukcji) 

 

data szkolenia ………………………………… , podpis osoby szkolącej ………………………………… 
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6. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi 
użytkownikami. 
 
Zadaniami i obowiązkami stałych użytkowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest: 
 
- odbycie szkoleń opisanych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa; 
- przestrzeganie zasad i wymogów opisanych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa i przepisach powołanych w 

podstawie prawnej opracowania; 
- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przełożonemu; 
- niezwłoczna weryfikacja sygnałów zagrożeniowych/pożarowych; 
- przechowywanie instrukcji w sposób umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej; 
- ustawiczne doskonalenie procedur organizacyjnych z zakresu bezpieczeństwa; 
- dostosowywanie procedur do zmian; 
- nieprzekraczanie kryteriów bezpieczeństwa dla obiektu (ilość osób, nagromadzenie materiałów palnych,  

nagromadzenie materiałów niebezpiecznych, zastawiania/blokowania przejść i dojść ewakuacyjnych); 
- umiejętność użycia sprzęty i urządzeń przeciwpożarowych; 
- zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 
 
 
 
Zabezpieczenie pogorzeliska 

 
1. Właściciel lub osoba go reprezentująca (wyznaczona przez właściciela) jest odpowiedzialny za: 
 
-zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku w rejonie pogorzeliska,  w celu zapobiegnięcia 
zagrożeniu i powstaniu pożaru wtórnego oraz nienaruszeniu śladów istotnych podczas wyjaśniania przyczyn 
pożaru, 
 
-przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności komisji powołanej dla ustalenia 
okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. 
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7. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji. 
 
Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz niniejszą instrukcją należy realizować w 

formie odpowiednich szkoleń i instruktaży. 

 

1. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników. 

 

2. Szkolenie przeciwpożarowe pracowników organizuje zatrudniający. 

 

3. Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dzieli się na dwa rodzaje: 

 

- wstępne przeszkolenie pracowników nowo przyjmowanych do pracy, 

- szkolenie podstawowe. 

 

4. Po odbyciu przeszkolenia, każdemu pracownikowi wystawia się zaświadczenie o odbyciu takiego 

przeszkolenia. Zaświadczenie to włącza się do akt osobowych pracownika. 

 

5. Przeszkolenie wstępne pracowników nowo przyjmowanych do pracy polega na zapoznaniu ich z 

występującymi w budynku zagrożeniami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania pożarom 

oraz zasadami ich zwalczania. 

 

6. Szkolenie podstawowe obejmuje cykl wykładów o następującej tematyce: 

 

- zagrożenie pożarowe w budynku i potencjalne przyczyny powstawania  

 pożarów, 

- zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 

- zadania i obowiązki pracowników na wypadek powstania pożaru, 

- podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia przeciwpożarowe, ich przeznaczenie, sposób rozmieszczenia oraz 

zasady użycia. 

 
8.Historia zdarzeń pożarowych 
 

LP DATA ZDARZENIA OPIS ZDARZENIA (PRZYCZYNA, BŁĘDY, STRATY, WNIOSKI) 

1  
 

 
 

 

2  
 
 
 

 

3  
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9. Oświadczenie o zapoznaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 
 
Niniejszym oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z zasadami zawartymi w „instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego”, obowiązującej w budynku oraz zobowiązuję się do przestrzegania reguł zawartych ww. instrukcji. 
 

imię i nazwisko 
osoby szkolonej 

podpis osoby 
zapoznanej z instrukcją 

imię i nazwisko 
osoby szkolonej 

podpis osoby 
zapoznanej z instrukcją 
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10. Plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie, oraz terenu przyległego. 
 
Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ochrona treści na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 2006 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Jakiekolwiek kopiowanie, odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym jest zabronione.

Przedmiot opracowania:

SZKIC SYTUACYJNY OBIEKTU

Inwestor:

poufny S.A.

ul. nieznana , 00-000 Warszawa

HAZARDS CONTROL LECH FOROWICZ

Ul. Miła 8/13,

00-174 WARSZAWA

WWW.HAZARDSCONTROL.PL

Data:

23-XII-2010r.

Załącznik nr:

1

Obiekt:

Budynek przy ulicy nieznanej, w Warszawie.

Wkonawca:

HAZARD SCONTROL

LEGENDA:

SZKIC SYTUACYJNY

OBIEKTU

LICZBA  KONDYGNACJI - SZEŚĆ NADZIEMNYCH

(+NA DACHU POMIESZCZENIA TECHNICZNE) I

DWIE PODZIEMNE (GARAŻE)

ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH [m]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1304 [m2]

WYSOKOŚĆ - do 25 [m] - SW

WEJŚCIE DO OBIEKTU

MIEJSCE ZBIÓRKI EWAKUOWANYCH OSÓB

LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

INNYCH ŹRÓDEŁ WODY DO CELÓW

PRZECIWPOŻAROWYCH:

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

PODZIEMNY

DRÓGI POŻAROWE

DROGA EWAKUACJI

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI:

ZL III + ZL I (ATRIUM) + PM (GARAŻ)

KONSTRUKCJA DACHU NIEPALNA

KONSTRUKCJA DACHU PALNA

KONSTRUKCJA OBIEKTU NIEPALNA

KONSTRUKCJA OBIEKTU PALNA

OBIEKT - OGRODOWA 59A

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
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