
Zalzqdzenie nr 1812005 
z dnia 31.01.2005 

W6jta Gminy Pawlowice 

w sprawie: stosowania ,,Instrukcji bezpieczenstwa poiarowego" dla Unqdu Gminy 
w Pawlowicach. 

Zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt 5 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z poin. zm.) oraz 5 6 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra 
Spraw Wewnqtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej 
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1 1 38) 

zanqdzam: 

Wprowadzic do stosowania w Urzedzie Gminy Pawtowice ,,Instrukcjq bezpieczenstwa 
poiarowego". 

Do stosowania przedmiotowego Instmkcji bezpieczeristwa poiarowego zobowiqzani 
sq wszyscy pracownicy Urzedu Gminy Pawlowice. 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam pracownikowi ds. B W  

5 4 

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania 



Urzqd Gminy w Pawlowicack 
ul. Zjednoczenia 60 

Xnstrukcja bezpieczenstwa psi-:asowego 
dla 

budynkow,,AW, ,,BW $ ? 4  C" 
Urzqdu Gminy w Pawlowicacl~ 

ul. Zjednoczenia 60 

Pa~vlowice. styczen 2005 rok 



Na podstawie art. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 

o ochronie przeciwpoiarowej ( Dz.U. Nr 81, poz. 351, 

z pbin. zm. ) oraz 5 6 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Spraw 

Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoiarowej budyn kbw, innych obiekt6w 

budowlanych i terenbw ( Dz.U. Nr 121, poz. 1138 ) 

wprowadza sie niniejszq instrukcje do Scislego 

przestrzegania. 



I ZAKRES TEMATVCZNY LNSTRUKCJI 

1. OkreSlenia wstepne terminow uiytych w instrukcji. 
I 

I 
2. Charakterystyka ogolna budynkow. 

3.  Ogolne zasady bezpieczenstwa pozarowego. 

4. Potencjalne irodla powstawania pozarow i drogi jego rozprzestrzeniania. 

5. Przyczyny rozprzestrzenia siq pozar6w. 

6. Ogolne zasady organizacji ewakuacji w budynkow. 

7. Zasady praktycznego prowadzenia ewakuacji ludzi z budynkow oraz dzialania 
ratownicze. 

8. Zasady alarmowania straiy pozarnej oraz innych s h ~ b  ratowniczych. 

9. Zasady wyposaienia budynkow w podreczny sprzet gaSniczy 

10.Wmmki techniczne, jalam powinny od powiadak instalacje, urzqdzenia 
techniczne i elementy wykonczenia wnqtrz. 

1 1 .Organizacja i zasady zaznajamiania pracownikow z przepisarni 
przeciwpozarowymi . 

12. Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo wraz z zalqcznikarni . 

13. Obowi- Wojta Gminy Pawlowice w zakresie ochrony przeciwpozarowej 
wynikajqce z Ustawy z dnia 24 sierpnia 199 1 r. o ochronie przeciwpozarowej . 

14. Obowiqzki Woj ta Gminy Pawlowice w zakresie ochrony przeciwpozarowej, 
wynikajqce z Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 
z dnia 16 czenvca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej 
budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow. 

1 5 .Karta aktualizacji instnlkcji. 
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OkreSlenia wstepne termin6w uiytych w instrukcji. 

Ocl-trona przeciwpoiarowa - przedsiqwziecia majqce na celu ochrone zycia, 
zdrowia i mienia przed pozarem, kleskq iywidowq lub innym miejscowym 
zagrozeniem . 

Bezpieczedstwo poiarowe - stan eliminujqcy zagrozenie @cia lub zdrowia ludu, 
uzyskiwany przez fhkcjonowanie systemu norm prawnych i techcznych 
Srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dzialati 
zapobiegania przed powstaniem poiam. 

Poiar - niekontrolowany proces palenia w rniejscu do tego celu nie przeznaczonyrn. 

Inne miejscowe zagroienie - inne niz pozar i kleska zywiolowa zdarzenie, 
wynikajqce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody ( katastrofy 
t e c h c n e ,  chernicne, ekologicne ), a stanowiqce zagrozenie dla @cia, zdrowia 
i mienia. 

Dzialania ratownicze - kaida czynnoSc podjeta w celu ochrony zycia zdrowia 
i rnienia. 

Warunki ewakuacji - zespa przedsiewziec oraz Srodkow techczno - 
organizacyjnych zapewniajqcych szyblue i bezpiecne opuszczenie strefy 
zagrozonej lub obj~tej pozarem. 

Sprzet i urzqdzenia ratownicze - przedrmoty i ~u-zqdzenia oraz narzedzia 
zwiqzane na stale z budynkrem , obiektem lub terenem urucharniane 
lub wykorzystywane do ratowania ludv i mienia w wanuzkach pozm~, 
kleski iywiolowej oraz innego miejscowego zagrozenia. 

p Urzqdzenia przeciwpoiarowe - urzqdzenia ( stale lub polstale, un~charniane recznie 
lub samoczynnie ) s k q c e  do wylaywania i zwalczania pozaru lub ograniczenia 
jego skutkow w obiektach, w ktorych lub przy ktorych sq zainstalowane, 

I 
IL 

a w szczeg6lnoSci: stale i polstale uuzqdzenia gaSnicze i zabezpieczajqce, 
urzqdzenia wchodzqce w sklad systemu sygnalizacji pozarowej i dikqkowego 
systemu ostrzegawczego, instalacje oiwietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory 
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l hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy 
odcinajqce, urzqdzenia oddyrniajqce oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sq 
wyposaione w systemy starowania. 

I 
I 

Strefa poiarowa - przestrzen wydvelona w taki sposob, aby 

I w okreilonyrn czasie pozar nie przeni6sl siq na zewnqtrz lub do wewnqtrz 
wydzielonej strefy. 

1 Terenprzylegty - pas terenu wokol obiektu o szerokoici rownej rninirnalnej 

I dopuszczalnej odlegloici od innych obiektow ze wzglqdu na wymagania 
ochrony przeciwpozarowej, okreilonej w przepisacli teclmiczno-budowlanych. 

Materialy niebetpieczne poiarowo - sq t nastqpujqce materialy niebezpieczne: 
- gazY palne, 

- ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K ( 55°C ), 

- materialy wytwarzajqce w zetknieciu z wodq lub parq wodna, gazy palne, 

- materialy zapalajqce siq samormtnie w powietrzu, 

- materialy wybuchowe i pirotechczne, 

- material-y ulegajqce samorzutnem~~ rozkladowi lub polllneryzacji 

- materialy majqce sklonnoici do samo zapalenia. 

Przeciwpoiarowy wylqcznik prqdu - wylqczmk odcinajqcy doplyw prqdu 
do wszystkich obwodow, z wyjqtluem obwod6w zasilajqcych instalacje 
i urzqdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozan~. 

OdpornoSC ogniowa - zdolnoic konstrukcji lub elementu budynku poddanego 
dzidaniu normalizowanych warunk6w fizycznych, do spehienia w okreilonym 
czasie wymagari dotyczqcych noSnoSci ogniowej i/lub izolacyjnoSci cieplnej ihub 
szczelnoici ogniowej oraz innych wymaganych wlaiciwoici. 

Marq odpornoici ogniowej jest czas tF w rninutach od poczqtku badania do chwili 
osiwiqcie przez element probny jednego ze stanow granicznych: 
- noinoici ogniowej, 
- izolacyjnoici ogniowej, 
- szczelnoSci ogniowej . 
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C Stopien palnoici materiahr palnego - jest to w~aSciwoSc pozarowa materiah~ 
budowlanego okreilona na podstawie wskainika zapalnoici i wskainrka spalania. 
Rozroinia siq trzy stopnie palnoSci: 

I stopien palnoici - odpowiedmk pojqcia material niezapalny, 

I1 stopien palnoici - odpowiedmk pojqcia material trudno zapalny, 

I11 stopien palnoici - odpowiedmk pojqcia material latwo zapalny. 

Zasady kwalzjikacji budynkdw do kategorii zagroienia ludzi 

ZL I - budynki zawierajqce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 os6b nie bqdqcych ich s t a b  uzytkowmkami, a nie 
przenaczone przede w s z y s ~  do ~ytku ludzi o ograniczonej zdolnoici 
poruszania siq. 

ZL 11 - budydu przeznaczone przede wszystkun do uzytku ludzi 
o ograniczonej zdolnoici poruszania siq, takie jak szpitale, zlobki, 

I przedszkola, domy dla osob starszych. 

ZL I11 - uzytecznoSci publicnej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL 11. 

ZL IV - budynlu mieszkalne. 

ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL 11. 

Srodek ognioochronny - to Srodek polepszajqcy wlaSciwoSci technicme materiah~ 
lub wyrobu ze wzglqdu na dudanie pozaru. 

Zamkniecia przeciwpoiarowe - rucliome zamhqcie otworu komunikacyjnego, 
transportowego, wentylacyjnego lub innego zabezpieczajqce w wyrnagany sposob 
przed rozprzestrzenianiem siq pozaru przez otwor (np. drzwi przeciwpozarowe, 
Mapa przeciwpozarowa). 

D r M  dymoszczelne - zestaw drzwiowy, ktorego glownq finkcjq jest 
przeciwdzialanie przedostawaniu siq dymow i gaz6w pozarowych do przestrzeni 
chronionej budyriku np. klatlu schodowej . 
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Zabezpieczenie przed zadymieniem drdg ewakuacyjnyclt - zabezpieczenie przed 
utrzymywaniem s i ~  na drogach ewakuacyjnych dyrnu w iloSci, ktora ze wzglqdu na 
ograniczenie widocznoici lub toksycznoici uniemozliwilaby bezpiecnq ewakuacjq. 

Podziat budynkbw ze wtgledu na wysoko$t. 
W celu okreilenia wymagah t echcnych  i uzytkowych budynlu sq pohelone pod 
wzglqdem wysokoici na: 

1. nishe (N) - do 12 m wlqcznie nad poziomem terenu, a mieszkalne - 
do 4 kondygnacji nadziemnych wlqcznie, 

2. Sredniowysolue (SW) - ponad 12 do 25 m wlqcznie nad poziomein terenu, 
a mieszkalne - od 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wlqcznie, 

3. wysolue (W) - ponad 25 do 55 m wtqcznie nad poziomem terenu, 
a mieszkalne - od 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wlqcznie, 

4. wysokoiciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu. 
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OgBlna charakterystyka budynkbw ,,A9', ,,B" i ,,C" Urzedu Gminy 
w Pawlowicach. 

Budvnek ..A" 
Budynek jest obiektem posiadajqcym trzy kondygnacje nadziernne - w tyrn piwnice 
znajdujqce sig na poziornie gruntu. sciany zewnqtrzne oraz noSne Sciany podzialu 
wewnqtrznego zostaly wykonane w formie mwowanej. Pokrycie obiektu stanowi 
papa termozgrzewalna dozona na drewnianej konstnikcji. 
Stropy oddzielajqce poszczegolne kondygnacje wykonane sq w formie zelbetowej. 
Wewnqtrz budynku zlokalizowana zostala zelbetowa klatka schodowa prowadzqca 
od piqtra do poziomu piwnic. Pdqczenie parteru z poziomem gruntu stanowi dwoje 
schodow zewnqtrznych prowadzqcych od wyjSc zlokalizowanych po 
przeciwleglych stronach budynku. 
WyjScie glowne z budynku najduje siq od strony ul. Zjednoczenia, natorniast 
dnigie wyjScie prowadzi na plac wewnqtrzny. Ponadto istnieje bezpoSredme 
wyjScie z poziomu piwnic na poziom gnmtu. 
Na piqtrze budynkL1 znajdujq siq: 
- pomieszczenia biwowe, 
- salka konferencyjna, 
Na parterze umiej scowione zostaly : 
- pornieszczenia biwowe, 
- pornieszczenia B&1 Spddzielczego, 
- salka konferencyjna. 
Piwnice budynku zostaly przeznaczone na: 
- archiwun, 
- urzqdzenie bankomatu, 
- magazyny gospodarcze, 
- pomieszczenie pracowmka gospodarczego, 
- pomieszczenie wymienikowni ciepla. 
Ogrzewanie budynku stanowi instalacja centralnego ogrzewania wodnego 
zasilanego z wymiennlkowni najdujqcej siq w piwnicy. 
Przeciwpozarowy wylqcnik prqdu elektrycznego dla budynku najduje siq 
na parterze obok pomieszczen Banku Spddnelczego. 
Na cizgach ewakuacyjnych zarnontowane zostdo oSwietlenie ewakuacyjne 
w postaci punktow Swietlnych z wlasnyrn irodlem zasilania. 
Na budynku zamontowana zostala instalacja odgromowa, clu-oniqca go przed 
skutkarni wyladowaIi atmosferycznych. 
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Budynek'B" 
Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnyrn, czqiciowo podpiwniczonym. 
sciany zewnqtrzne oraz noine Sciany podziah wewnqtrznego zostaly wykonane 
w forrnie murowanej. Pokrycie obiektu stanowi papa termozgrzewalna dozona na 
stropodachu z plyt korytkowych. 
Pdqczenie parteru z poziomem gruntu stanowiq schody zewnqtrzne prowadzqce od 
wyj Scia z budynku na plac wewnqtrzny . 
Budynek czq$ciowo wykorzystywany jest do cel6w biurowych, cz~sciowo zas 
zajrnowany jest przez apteke. 
Ogrzewanie budynku stanowi instalacja centralnego ogrzewania wodnego 
zasilanego z kotlowni gazowej znajdujqcej siq w piwnicy. 
Na budynku zarnontowana zostda instalacja odgromowa, chroniqca go przed 
skutkami wyladowari atmosferycnych. 

Budynek ..C" 
Budynek jest obiektem posiadajqcyrn dwie kondygnacje nadziemne i jest 
podpiwniczony. sciany zewnqtrzne oraz noSne Sciany podziah wewnqtrznego 
zostaly wykonane w forrnie murowanej. Pokrycie obiektu stanowi dachowka 
ulozona na drewnianej konstrukcji . 
Wewnqtrz budynku zlokalizowana zostala zelbetowa klatka schodowa lqczqca 
piqtro z parterem. 
Na zewnqtrz budynku prowadzq dwa wyjicia od strony placu wewnqtrznego oraz 
wyjicie z sali Slubbw, od strony ul. Zjednoczenia. 
Na piqtrze budynku znajdujq siq pomieszczenia Gminnego Zespdu OSwiaty, 
natorniast na parterze urniejscowione zostaly pornieszczenia Referatu ds. 
Obywatelsluch, Urzqdu Pracy, Urzqdu Stanu Cywilnego oraz p~mkt kurierslu 
Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatowego. 
Pomieszczenia biurowe w budynku ogrzewane s energiq elektrycnq. 
Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu elektrycznego dla budynku znajduje siq 
na zewnqtrz, przy wejiciu od strony placu wewnqtrznego. 
Budynek zostal wyposaiony w wewnetrznq siec hydrantowq opartq na zaworach 
hydrantowych 025. 
Na budynku zamontowana zostda instalacja odgromowa, chroniqca go przed 
shtkarni wyladowari atmosferycnych. 

Zaopatrzenie w wodq do zewnqtrznego gaszenia pozml dla poszczegolnycl~ 
budynkow stanowi gminna siec hydrantow nadvernnych biegnqca wzdha 
ul. Zjednoczenia. 
Dojazd dla jednostek s t r a i y  pozarnej w przypadku powstania pozaru lub innego 
rniejscowego zagrozenia w poszczegolnych budynkach stanowi ul. Zjednoczenia. 

f 
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Og6lne zasady bezpieczeristwa potarowego. 

1. Budyrilu Urzqdu Gminy powinny byc uzytkowane i utrzy~nywane sposob 
zabezpieczajqcy przed powstaniem pozaru. 

2. Materialy palne najdujqce siq wewnqtrz obiektow i na terenie przylegbn 
do nich powinny by6 uiywane oraz przechowywane w sposob nie naruszajqcy 
bezpieczenstwa ludv oraz rnienia. 

3. W budynkach oraz na terenie przyleglym do nich jest zabronione wykonywanie 
czynnoSci, kt6re mogq spowodowaC pozar, jego rozprzestrzenienie siq, 
utrudmenie prowadzenia dnalania ratownicze go lub ewakuacji, 
a w szczeg6lnoici : 

3.1. uiywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach wystqpowania 
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz w innych pornieszczeniach 
wyznaczonych przez Wojta Grniny Pawlowice - onakowanych zgodnie 
z Polshni Nomami. 

3.2. garaiowanie pojazd6w silnikowych w pomieszczeniacli nie przenaczonych 
do tego celu, jezeli nie opr6iniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odlqczono 
na stale zasilania akumulatorowego pojazdu, 

3.3. uzytkowanie instalacji, urzqdzen i na r z~dv  niesprawnych technicmie 
lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreilonymi przez 
producenta, jezeli moze siq to przyczynib do powstania pozaru, wybuchu 
lub rozprzestrzenienia ognia, 

3.4. rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorqcego popioh~ lub iuila, w rniejscu 
urnozliwiajqcyrn zapalenie siq material6w palnych albo sqsiednich obiektow 
oraz w mniejszej odlegloSci od tych obiektow niz 10 m, 

3.5. przechowywanie materidow palnych oraz stosowanie elementow wystroju 
i wyposaienia wnqtrz z materialow palnych w odlegloSci mniejszej niz 0,5 m 
od : 

- urzqdzen i instalacji, ktorych powierzchme zewnetrzne mogq nagrzac siq 
do temperatury przekraczajqcej 373,15 K ( 100°C ), 
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- linii kablowych o napiqciu powyiej 1 kV, przewodow uziemiajqcych oraz 
przewodow odprowadzajqcych instalacji odgromowej oraz czynnych 
rozdzielnic prqdu elektrycznego, przewodow elektrycznych silowych i gniazd 
wtykowych silowych o napiqciu powyzej 400 V, 

3.6. uzytkowanie elektrycznych uu-zqdzen ogrzewczych ustawionych bezpoireho 
na podloh palnyrn , z wyjqtkiem urzqdzen eksploatowanych zgodnie 
z wanmkarni okreilonymi przez producenta, 

3.7. stosowanie na oslony punktow Swietlnych materialow palnych, z wyjqtkiem 
materialow trudno zapalnych, jezeli zostanq urnieszczone w odlegloici 
co najrnniej 0,05 m od zarowh, 

3.8. instalowanie opraw ~Swietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, 
jak: wylqczniki, przelqcniki, gniazda wtykowe, bezpoirednio na podloiu 
palnym, jezeli ich konstnlkcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem, 

3.9. skladowanie materidow palnych na drogach komumkacji ogolnej skqcych 
celom ewakuacji lub umieszczania przedrniotow na tych drogach w sposob 
anniejszajqcy ich szerokoiC albo wysokoiC ponizej wyrnaganej wartoici, 

3.10.zarnykanie & m i  ewakuacyjnych w sposob uniemoiliwiajqcy ich 
natychmiastowe uiycie, 

3.ll.lokalizowanie elementow wystroju wnqtrz, instalacji i urzqdzen w sposob 
zrnniejszajqcy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoici wyrnaganych 
w przepisach t e c h c n o  - budowlanych, 

3.12 .umiemozliwienie lub ograniczenie dostepu do : 

- gainic i urzqdzen przeciwpozarowych, 
- irodel wody do cel6w przeciwpozarowych, 
- wyjiC ewakuacyjnych, 
- wylqcznlkow i tablic rozdzielczych prqdu elektrycznego, 
- zaworow gazu. 



Strona 12 Urzqd Gming 
w Pawlowicach 

4. W miejscach widocznych naleiy urnieicic wykazy telefonow alarmowych oraz 
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru. 

5. Zgodme z Polskimi Nomami PN-92/N-0 12 5610 1 Znaki bezpieczehstwa. 
Ochrona przeciwpoiarowa. i PN-92/N-0 1256102. Znaki bezpieczehstwa. 
Ewakuacja. naleiy oznakowac : 

5.1. drogi, wyj5cia i kierunlu ewakuacji, 

5.2. rniejsca usytuowania gainic i hydrantow wewnqtrznych, 

5.3. miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylqcznlka prqdu, 

5.4. miejsce usy-hzowania glownego zawonl gazu, 

5.5. pomieszczenia, w ktorych wystqpujq materialy niebezpieczne pozarowo. 

6. W budynkach nie naleiy przechowywaC materialow niebezpiecznych pozarowo 
w pomieszczeniach ogbhe dostqpnych dla uzytkowmkow. 

7. Instalacje i urzqdzenia t e c h c n e  naleiy uuytkowaC i utrzyrnywac w stanie 
zgodnym z warunkarni technicmymi i wyrnaganiami ustalonymi przez 
producenta, a w szczegblno5ci naleiy poddawaC je okresowym przeglqdom 
i konsenvacji. 

8. Dla obiehi lub jego cze5ci stanowiqcych odrebne strefy pozarowe, 
przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecnoSci publicnej, produkcyjnej 
i magazynowej naleiy opracowac instrukcjq bezpieczenstwa pozarowego 
zawierajqcq 

- wmlnlu ochrony przeciwpozarowej, wyIllkajqce z przeznaczenia obiektu, 
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego 
wmmkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, 

- sposob poddawania przeglqdom techcnyrn  i czynnoSciq konsenvacyjnyln 
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- sposoby postqpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, 

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzglqdem pozarowym, jezeli 
takie prace sq przewidywane, 

- sposoby praktycnego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji ludzi, 

- sposoby zaznajarniania uzytkownrkow z treiciq przedrmotowej instnlkcji oraz 
przepisarni przeciwpozarowymi. 

9. Instnlkcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by6 poddawana okresowej 
aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a takze po zmianach sposobu 
uzytkowania obiektu, ktore wplywajq na zmianq wmmkow oclzrony 
przeciwpozarowej . 




