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Potencjalne ir6dla powstawania poiaru oraz drogi jego 
rozprzestrzeniania. 

Najogolniej, zagrozenie pozarowe w budynh moze wynikac z: 

- roinych zachowan przypadkowych osob - pracownikow, klientow 
i uzytkowmkow. 
W tym przypadku ogien moze zostac zaproszony nieswiadomyrn dzialaniem 
osob ( nieostroknosc ) lub dzidaniem Swiadomym ( podpalenie ), 

- niewlaiciwej konsenvacji, czy tez wad roinego rodzaju stosowanych 
uu-zqdzen i instalacji, 

- niewlaiciwego postqpowania personelu obshgujqcego obiekt, w tj:n 
nieprawicilowej eksploatacji urzqdzen grzewczych i elektroenergetycmych, 
b r a h  wtaiciwego nadzoni nad uqtkownikami, pozostawiania irodel otwartego 
ognia na lub obok materialow palnych. 

W szczegolnoici w oparciu o statystyke powstawania pozarow w tego typu lub 
podobnych obiektach - pozary majq swoje irodta w postaci: 

1. Nieostroinoic osob, ktorej najczqstszymi przejawarni sq: 

- nieprzestrzeganie zakanl palenia tytoniu i uiywania otwartego ognia w miejscach, 
gdzie obowiqzuje zakaz, 

- rzucanie niedopalkow na materialy palne lub obok nich, do kosza na srnieci, 
popielniczek wykonanych z materialow palnych, itp., 

- pozostawianie wlqczonych do sieci o d b i o d 6 w  energii elektrycznej, 

- wykonywanie i uiytkowanie prowizorycmycl~ instalacj i elektrycznycl~ oraz 
naprawianie wkladek bezpiecznikowych ( tzw. watowanie bezpiecznikow ), 

- nieprawidlowy dobor i uzytkowanie instalacji elektrycznych, a zwlaszcza 
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odbiomikow energii elektrycznej powodujqcych przeciGenia instalacji, 

- oslanianie puuiktow Swietlnych ( zarowek ) materidarni palnymi, 

- nieprawidlowe stosowanie i uiywanie cieczy latwo zapalnych ( przelewanie, 
podgrzewanie, otwieranie pojemnikbw przy otwartym ogniu, mycie i czyszczenie 
nimi ), 

- pozostawianie bez dozonl wlqczonych urzqdzen elektrycznych, nagrzewnic 
maszyn, itp., 

- lekcewaienie przepisinu przeciwpozarowych dotyczqcych zabezpieczenia prac 
pozarowo niebezpiecznych. 

2. Braku konserwacji, przeglqdow i badah instalacji elektroenergetycznych 
i mechanicznych, ktorych celem jest wyloycie ewentualnych wad majqcych 

na zagrozenie pozarowe. 

3. Braku lub niesprawnej instalacji odgromowej na obiekcie. 

4. Uego stanul, nieprawidlowego llzytkowania oraz bralnl okresowych czyszczen 
urzqdzen i korninowych instalacji wentylacyjnych. 

5. Podpalen, ktorych motywem mogq byC: zazdroSE, zawiSC, porachunlu osobiste, 
zemsta, chuligahstwo, zatarcie iladow innego przestqpstwa i naduiyb, sabot&, 
choroba psychlcna "piromania", itp. 
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Przyczyny rozprzestrzeniania siq poiar6w. 

Kaidy niekontrolowany proces palenia siq, ktory nazywarny pozarein 
w wanmkach sprzyjajqcych ma tendencje do rozprzestrzeniania sic od pozan~ 
w zarodku poprzez ma&, Sredm, duiy ai do p o z a  bardzo duiego. Onacza to, 
ze od malego zarzewia ognia pozar moze rozprzestrzenik sie w sprzyjajqcych 
wanmkach i braku intenvencji personelu na cale pornieszczenie, a w konsekwencji 
caly budynek. W ogolnym ujqciu tego tematu, glownymi czynnikani 
potepjqcyrni zagrozenie pozarowe i wywierajqcymi zasadmczy w p w  
na rozprzestrzenienie siq pozaru szg 

1. Nieprawidlowe wan& budowlane: 

- b r a .  wyrnaganej odpornoici ogniowej pionowych i poziomych oddvelen ( Scian, 
stropow, Scianek dzialowych ), 

- latwo zapalne konstrukcje budynku, latwo zapalny wystroj wnetrza. 

Powyisze stwarza nie tylko dogodne warunki do szybhego rozwoju pozm, 
ale w nacznym stopniu utrudnia ewakuacje ludzi, gdyz szybko rozwijajqcy sie 
pozar odcina niejednokrotnie jedyne drogi ucieczlu z poinieszczenia ( budynku ). 

2. Poine zaalarrnowanie straky pozarnej o powstalym pozarze na skutek: 

- zlekcewaienia powstalego zagrozenia, 

- braku Srodkow lub urniejqtnoici alarmowania straky pozarnej. 

3. Brak prawidl-owej i szybhej reakcji personelu w zakresie podjecia dualah 
gaSniczych na skutek: 

- brala1 znajomoici przez p r a c o d o w  zasad postepowania w przypadku 
powstania pozaru, 

- braku uuniejetnoSci urncia podrecznego sprzetu gaSniczego, 
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- braku znajomoSci przez personel rniejsc lokalizacji glownycl~ wylqcznikow 
prqdu elektrycznego, urzqdzen przeciwpoiarowych, itp. 

4. Brak lub niesprawnoSC gaSnic, wewnetrznych hydrantow wodnych, 
nieprawidlowe jego zlokalizowanie, zastawianie dostepu do tego sprzetu , brak 
jego oznakowania, brak rozenania co do miejsca jego lokalizacji, itp. 
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Og6lne zasady organizacji ewakuacji w budynk6w Urzedu Gminy 
w Pawlowicach. 

1. Wan& ewakuacji polegaja, w szczegolnoici na : 

1.1. zapewnieniu odpowiedmej ilosci i szerokoici wyjsc, 

1.2. zachowaniu dopuszczalnych dhlgoici, szerokoici i wysokosci przejic oraz 
dojsc ewakuacyjnych, 

1.3. zapewnieniu odpowiedmej, bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog 
ewakuacyjnych oraz pomieszczen, 

1.4. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisacli techniczno - 
budowlanych drog ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzqdzen 
zapobiegajqcych zadyrnieniu lub urzqdzen i innych rozwiqzah techmcno - 
budowlanych zapewniajqcych usuwanie dyrnu, 

1.5. zapewnieniu oiwietlenia awaryjnego ( bezpieczenstwa i ewakuacyjnego ) oraz 
przeszkodowego w obiektach, w ktorych jest ono niezbqdne do ewakuacji 
ludu, 

1.6. zapewnieniu mozliwo~ci rozgiaszania sygnaiow ostrzegawczych 
i komunikatow glosowych poprzez diwiqkowy system ostrzegawczy 
w budynkach, dla ktorych jest wyrnagany. 

2. Szczegoiowe wymagania dotyczqce wanmkow ewakuacji okreilone zostaly 
w rozdziale " Warunki techczne, jakm powinny odpowiadac instalacje, 
urzqdzenia techczne, ewakuacj a i wykonczenia wnqtrz " . 

3. Drogami ewakuacyjnymi w poszczeg6lnych budynkach sq: 

Budynek ..A": 
- korytarz i przejicia na piqtrze budynku prowadzqce do wewnqtrznej klatki 

schodowej, 
- klatka schodowa Iqczqca piqtro z poziomem parteru, 
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- korytarze i przejicia na parterze budynku prowadzqce do wyjic ewakuacyjnych 
na zewnqtrz budynku, 

- korytarz w czeici piwnicnej prowadzqcy do wyjicia bezpoirednio na 
zewnqtrz budynku, 

- schody zewnetrne Iqczqce parter z poziomem gruntu. 

Budynek ..B": 
- korytarz i przejicia na parterze budynku prowadzqce do wyjicia ewakuacyjnego 

na zewnqtrz budynku, 
- schody zewnqtrzne Iqczqce parter z poziomem gruntu. 

Budynek ..C": 
- korytarz i przejicia na piqtrze budynku prowadzqce do wewnqtrznej klatki 

schodowej, 
- klatka schodowa Iqczqca piqtro z poziomem parteru, 
- korytarze i przejicia na parterze budynku prowadzqce do wyjic ewakuacyjnych 

na zewnqtrz budynku, 
- schody zewnqtrne lqczqce parter z poziomem gnmtu. 

4. WyjSciami ewakuacyjnymi w poszczeg6lnych budynkach sq: 
Budynek ..A": 
- wyjicie glowne z budynku od strony ul. Zjednoczenia, 
- wyjicie bocne  z budynku strony placu wewnqtrnego, 
- wyjicie na zewnqtrz z piwnic budynku od strony placu wewnqtrznego, 
- wyjicia z poszczegblnych pomieszczen, w ktorych przebywaja, ludzie 

prowadzqce na poziome i pionowe drog ewakuacyjne. 

Budynek .,BY 
- wyjicie z pomieszczen biurowych budynku od strony placu wewnqtrznego, 
- wyjicia z poszczeg6lnych pomieszczeri, w ktorych przebywajq ludzie 

prowadzqce na poziome drogi ewakuacyjne. 

Budynek ..Cm: 
- wyjicia z budyrh~  od strony placu wewnqtrznego, 
- wyjicie na zewnqtrz od strony ul.Zjednoczenia, 
- wyjscia z poszczegolnych pomieszczen, w ktorych przebywaja, ludzie 

prowadzqce na poziome i pionowe drog ewakuacyjne. 
f' 
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5. Wszystkie kieI-unlu oraz wyjicia ewakuacyjne powinny byc oznakowane zgodnie 
z Polskq Normq PN-92/N-0 1256102. Znaki bezpieczehstwa . Ewakuacja. 
Przy rozmieszczaniu powyzszych znakow naleky przyjqc zasadq, ze czlowiek 
znajdujqcy siq w budynku , z kaidego zlokalizowanego w miejsca, powinien 
widziek, gdzie ma siq udac w przypadku ewakuacji. 

6.  Za ewakuacje osob znajduiacych sie w budydcu Urzedu Gminy, w przypadku 
powstania pozanl lub innego zamozenia, odpowiedzlalni s Kierownicv 
Referatow lub zastepuiace ich osoby. Sa oni zobowi~ani do ewakuacli ludv 
z pomieszczen poszczegolnych referatow oraz z pornieszczen techrucznych 
i sanitarn~ch przylegaiacych bezpoirednio do nich. 

6a. Za ewakuacie osob znajdujacvch sie w pomieszczeniach Referatu Spraw 
Obywatelskich, Powiatowego UrzeOu Pracv oraz punktu kmerskiego Wvdnah 
K o m d a c i i  Starostwa Powiatowego - mieszczacych sie w budydcu ,.C", 
odpowiednalny jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich lub zastepujaca 
go osoba. Sa oni zobowiwani do ewakuacji ludzi z pornieszczen biurowych 
oraz z pornieszczen technicwch i sanitarnych przylegajacvch bezpoirednio do 
nich. 

7. Za organizacjq ewakuacji z budynkow Urzqdu Gminy odpowiedzialny jest Wojt 
Gminy Pawlowice. 

UWAGA: 

Waiciciel lub zarzqdca obiektu zawierajqcego strefq pozarowq przeznaczonq dla 
ponad 50 osob, bqdqcych jej stalyrm uzytkownikami, powinien co najrnniej raz na 
2 lata przeprowadzac praktycne sprawdzenie organizacji oraz warunkow 
ewakuacji . 

Waiciciel lub zarzqdca obiektu powinien powiadomic wIaSciwego miejscowo 
komendanta powiatowego Pahstwowej Straiy Pozarnej, o terminie 
przeprowadzenia dzialA, nie poiniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem. 
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Zasady praktycznego prowadzenia ewakuacji z budynkbw Urzpdu 
Gminy, w przypadku powstania zagroienia oraz dzialania 
ratownicze. 

Pamietac nalei;y o tyrn, ze ogloszenie alarrnu (przy uiyciu jaluchkolwiek irodkow) 
musi by6 zawsze wykonywane w sposob spokojny i opanowany, nie powodujqcy 
paniki. 

W budynkach Urzedu Gminy w Pawlowicach alarm o niebezpieczenstwie 
powinien bye oglaszany w sposdb zwyczajowo przyjqty - moie to byC glos 
ludzki. 

Akcjq ewakuacyjnq do momentu przybycia jednostek straiy pozarnej powinien 
luerowak Wojt Grniny. W przypadku jego nieobecnoici, akcjq ewakuacyjnq 
powinna kierowa6 zzstqpujqca go osoba lub osoba wczeiniej przez niego 
wyznaczona. W sytuacji luedy wymienione osoby sq nieobecne, akcjq ewakuacyjnq 
lueruje osoba najbardziej energiczna i opanowana. 

Kierownik akcji ewakuacyjnej (wymienione wyzej osoby) - w pienvszej 
kolejnoici wydaje polecenie zaalannowania wszystluch osob przebywajqcych 
w budynku i zarzqdza ewakuacjq ludv z budynku. JednoczeSnie osobiicie lub 
poprzez wyznaczonq osobq alarmuje strai pozarnq lub inne jednostki ratownicze. 

Po przybyciu pienvszej jednostlu s t r w  pozarnej l u e r o d  akcji ewakuacyjnej 
przekazuje przybylemu dowodcy wstqpnq informacjq, przede wszystlum na temat 
ewentualnych trudnoSci, z jakimi mogq siq zetknq6 ratownicy (np. czy zostal 
wylqczony prqd elektryczny i gaz w budynku) oraz czy sq jakieS pomieszczenia, 
w ktorych mogq przebywak zagrozone osoby, kt6rych nie uddo siq ewakuowat. 

Kierownik akcji ewakuacyjnej pozostaje do dyspozycji dowodcy jednostek straiy 
pozarnej, ktory przybyl na miejsce akcji. 

K i e r o d  akcji ewakuacyjnej podejmuje r6wniez decyzjq, o ewentualnej 
ewakuacji mienia, kt6rq prowadzi z udzialem p r a c o d o w  (przed przybyciem 
jednostek straiy pozarnej) , a po jej przybyciu w tugodnieniu z dow6dcq 
przybylych jednostek. 
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Chcqc prawidlowo realizowat zadania ewakuacyjne, kaidy pracownik musi 
posiadaC informacje na temat: 

rozkladu pomieszczen w budynku, drog i luenmkow ewakuacji oraz wyjSc 
ewakuacyjnych z budynku, 
miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku, 
znajomoSci zasad alarrnowania jednostek s t r w  pozarnej, 
rozmieszczenia gainic oraz znajomoici zasad ich uzycia, 
usytuowania gl6wnego wylqcznika prqdu oraz glownego zawonl gazu. 

Wszystkie czynnoSci ewakuacyjne trzeba wykonywac szybko, sprawnie, a zarazem 
spokojnie. 
Jezeli w czasie ewakuacji nastqpily talue okolicznoici jak: urazy, oindlenia, zatnlcia 
gazarni pozarowymi, itp. naleiy przenieS6 poszkodowanego w bezpieczne iiejsce, 
udzieiic pienvszej pomocy i zawiadomic pogotowie ratunkowe. 
Ewakuacjq mienia nalew prowahc w przypadku jego duiej wartoici, gdy stwarza 
dodatkowe zagrozenie, lub utrudma prowadzenie dzidati. 

Wychodzqc z pomieszczen na wewnqtrzne drogi ewakwacyjne naleiy pamietac 
o tyrn, aby zam.kn& za sob% drzwi tych pomieszczen. 

W przypadku, luedy ogien lub dyrn umiemozliwia bezpieczne opuszczenie lctoregok 
z pomieszczen budynku, naleiy udak sie do najbardziej oddalonego od krodla 
pozaru miejsca, zamknqk i uszczelmC drzwi, a nastqpnie otworzyc okno, wezwac 
pomoc i spokojnie oczeluwac na jej przybycie. Zarnoczona w wodzie i przytkmeta 
do ust. tkanina udatwi oddychanie w atmosferze dyrnu. W dolnych partiach ( przy 
podlodze ) zawsze jest najwieksza iloic tlenu, dlatego w strefie zadymienia nalezy 
starac siq poruszac jak najnizej poziomu podlogi. 

Do obowiazkbw poszczegblnych uczestnikbw ewakuacii naleiy: 

~.OSOBA,KTORA PJERWSZA Z A U W A ~ '  POZAR LUB INNE 
ZAGROZENIE - powiadamia obecnego na rniejscu Wojta, lub zastqpujqcq go 
osobq, w ktorym pomieszczeniu powstal- pozar lub inne zagrozenie i w lniarq 
posiadanych lnfonnacji - jalue sq jego rozrniary. 

~ .WOJT LUB OSOBA ZASTEPUJACA - po otrzyrnaniu informacji 
o zagrozeniu poleca podleglemu personelowi umowionym sygnalem zaalarrnowac 
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wszystkich przebywajqcych w budynku pracownikow i klientow, o powstaniu 
zagrozenia i rozpoczqciu ewakuacji. Jednoczeinie powiadarnia o powstaniu 
zagrozenia strai! pozarnq (moze tego dokonac rowniez inna osoba). 

3.KIEROWNICY REFERATOW LUB OSOBY ZASTEPUJACE - prowadzq 
ewakuacjq ludzi z podleglych sobie pomieszczen oraz z po~nieszczen technicnycl~ 
i sanitarnych przylegajqcych bezpoirednio do nich. Sprawdzajq przy tym, czy 
w pomieszczeniach nie zostala zadna osoba. 

4.POZOSTALI PRACOWNICY I PETENCI - po uslyszeniu alarrnu 
n a t v c h m i a s t udajq siq na zewnqtrz budynku, wykorzystujqc drogi i wyjicia 
ewakuacyjne. 

U w a g a !  
Po przybyciu jednostek s t r w  pozarnej wszyscy podporzqdkowujq siq przybylemu 
na miejsce dowodcy tych jednostek. 

Jezeli ir6dlo pozan~ jest niewieke naleiy w pienvszej kolejnoici, niemlocznie 
przystwic do gaszenia pozaru wykorzystujqc gaSnice. 
Podczas gaszenia pozaru naleiy zachowak szczegolnq ostroknoic i rnieb na uwadze 
fakt wystqpowania toksycnych gazow pozarowych. 
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Zasady postgpowania w przypadku zgloszenia o podloieniu 
lub znalezieniu ladunku wybuchowego. 

1. W razie otrzymania wiadomosci o podlozeniu lub znalezieniu ladunlnl 
wybuchowego w budynku Urzqdu Gminy lub na terenie nalezqcyrn do niego, 
naleiy: 

- Komende Powiatowq Policji w Pszczynie: 
lub 

- Kolnisariat Policji w Pawlowicach 

tel. 997 lub 449 32 00 

tel. 472 19 97 

1.2. zawiadamiajqc Policjq, naleiy podat: 

- trek? rozmowy ze zglaszajqcym o podlozeniu ladunku wybuchowego, ktorq 
naleiy prowah6 wedhg wskazowek zalqczonych do instrukcji; 

- podaC rniejsce i opis zlokalizowanego przedrniotu, ktory wzbudza podejrzenia, 
ze jest to lad~mek wybuchowy, 

- swoj numer telefonu, z ktorego prowadzona byla rozmowa ze zglaszajqcym 
podlozenie ladunku, 

- swoje nazwisko, 

- po uzyskaniu od Policji potwierdzenie przyjqcia powyzszego powiadomienia, 
moina od.loiyC shcllawkq. 

2. Wskazania dla os6b pnyjmujqcych zgloszenie o podloieniu ladunku 
wybuchowego. 

2.1. Rozmowq prowadzic spokojnie i uprzejrnie. ZapisaC dokladny czas 
zgloszenia o ladunku. StaraC siq podtrzymywaC maksymalnie dhgo rozmowe 

w celu rozpomania: 

- czy glos jest najomy, 
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- plec zglaszajqcego (czy zglaszajqcy jest mqzczyznq, kobietq, osoba starszq czy 
mlodqj, 

- czy glos pocl~odzi bezpoiredruo od czlowieka czy odtwarzany jest z jakiegos 
urzqdzenia np. magnetofonu, 

- j akim j qzykiem operuj e zglaszaj qcy (np . gwarq, w~lgaryzm y), 

- jakie odglosy sluchaC w tle skuchawki. 

2.2. W trakcie rozmowy d@yC do uzyskania moiliwie jak najwiecej 
informacji o: 

- rniejscu podlozenia ladunku wybuchowego, 

- dlaczego go podlozono, 

- jak Iadunek wyglqda, 

- kiedy nastqpi detonacja, 

- czy przedstawia jaluei zqdania jesli tak to jalue warunki muszq byc spehone by 
nie doszlo do detonacji. 

Powyisze informacje mogq znacznie pom6c w odszukaniu ladunku 
wybuchowego, zapobiec eksplozji oraz ulatwiq znalezienie sprawcy 
tego czynu. 

2.3. Zglaszajqcemu delikatnie uiwiadornik zagrozenie jalue wywohje zwlaszcza 
mozliwoSC spowodowania Srnierci lub odniesienia obrazen przez klientow 
i pracownikow. 

3. Ewakuacja osob z budynku po uzyskaniu informacji o podloieniu ladunku 
a. wybuchowego. 

I - do czasu przybycia Policji akcjq ewakuacyjnq kien~je jedna osoba - zgodnie 
z ustaleniarni zawartyrni w poprzednim rozdziale , 
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- luerujqcy akcjq zarzqdza spokojnq i opanowanq ewakuacjq wszystkich 
przebywajqcych osob w obiekcie na zasadach okreilonych dla zagrozen 
pozarowycl~, 

- w przypadku zlokalizowania podejrzanych przedrniotow, paczek, rzeczy, 
urzqdzen, w ktorycl~ w ocenie uzytkow~l~kow inoze znajdowac siq ladunek 
wybuchowy, nie wolno ich dotykac. 0 ich umiejscowieniu naleiy natychmiast 
powiadomik kierujqcego akcjq. 

4. Akcja rozponawczo - neutralizacyjna ladunku wybuchowego. 

- Po przybyciu na teren budynku policji lub policyjnej gnipy intenvencyjnej, 
dotychczas kierujqcy akcjq powinien przekazac iin wszelkie lnfonnacje 
dotyczqce zdarzenia oraz dotychczas podjqtych decyzji. Jezeli zlokalizowano 
jui rniejsce podejrzanych przedmotow, paczek, rzeczy, urzqdzen, w ktorych 
w ocenie uzytkowrukow moze znajdowak siq ladunek wybuchowy, wskazaC je. 

- Dowodca grupy policyjnej przejmuje luerowanie akcj% a dotychczasowy 
dowodzqcy powinien udzielak mu wszelluej pomocy i wyjainien. 

- 0 zakonczeniu calej akcji decyduje przybyly na rniejsce dowodca gmpy 
policyjnej . 
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Alarmowanie straiy poiarnej i innych siuib ratowniczych. 

Kaidy kto zauwaiy poiar lub inne zagroienie zobowiqzany jest niezwlocznie: 
1 .  W przypadku zauwaienia poi an^ lub innego miejscowego zagrozenia, 

jednoczeinie z ewakuacjq ludzi naleiy : 

I .l . powiadomic - Panstwowg Strai Poiarng w Pszczynie tel. 998 lub 449 37 20 
podajqc: 

- nazwq obiektu, adres, kondygnacjq, 
- rodzaj zagrozenia (pozar lub inne miejscowe zagrozenie), 
- czy jest zagrozone ludzkie zycie, 
- swoje irniq i nazwisko oraz nr telefonu z ktbrego zglasza siq zagrozenie. 

UWAGA! Po odlozeniu shlchawlu naleiy chwilq odczekak na ewentualne 
sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia. 

Powiadornienia powinien dokonak Wojt Grniny, zastqpujqca go osoba , 
wynaczona przez niego osoba lub inna osoba, ktora zauwaiyla zagrozenie - 
majqca dostep do telefonu. 

W razie potrzeby wezwac : 
- Pogotowie Ratunkowe 
- Policje 
- Pogotowie Energetyczne 
- Pogotowie Gazowe 

tel. 999 lub 471 90 60 
tel. 997 lub 449 32 00 lub 472 19 97 
tel. 991 lub 422 10 71 
tel. 992 lub 471 09 81 

1.2. przystzpic do gaszenia pozan~ przy wykorzystaniu podrqcznego sprzqtu 
gainiczego. 

2. Akcjq ratowniczo - gaSnicz% do czasu przybycia strazy pozarnej kienije Wojt 
Grniny osoba zastqpujqca Wojta lub osoba najbardziej energiczna 
i zdecydowana. 

3. Po przyjezdzie straiy pozarnej na miejsce zdarzenia, wszystkie osoby 
zobowiqzane sq do podporzqdkowania siq dowodcy jednostek straq 
pozarnej oraz udzielenia mu wszelkiej zqdanej pomocy, 
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4. Po zakonczeniu prowadzenia akcji ratowniczo - gainiczej za zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia odpowiedzialny jest Wojt Gminy Pawlowice. 

5. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia polega w szczegolnosci na dozorowaniu 
miejsca pozaru oraz pomieszczen bezpoiredruo przyleglych do pomieszczenia, 
w ktorym pozar mial miejsce. 
Czas dozorowania okresla dowodca jednostek strazy pozarnej w protokole 
przekazania miejsca zdarzenia przekazywanyrn ilniennie po zakonczeniu 
dzialah strazy pozarnej . 
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Zasady wyposaienia budynkdw Urzedu Gminy w Pawlowicach 
w gagnice. 

1 .  Obiekty powinny byc wyposazone w gainice przenoine spelniajqce wyrnagania 
Polskich Norm, bcdqcych odpowiednrkrem norm ewopejskich ( EN ) 
dotyczqcych gainic lub gagnice przewoine. 

2. Rodzaj gainic powinien by6 dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, 
okreslonych w Polsluch Normach dotyczqcych podziah pozarow, ktore mogq 
wystagic w obiekcie. 

3 .  Kazdorazowo przy rozmieszczaniu gainic w obiekcie nalee zac how ac 
nastcpujqce zasady : 

3.1 .gainice powinny by6 urnieszczone w rniejscach latwo dostepnych i widocnych, 
przy wejiciach i klatkach schodowych, przy przejiciach i korytarzach, przy 
wyjiciach na zewnqtrz pomieszczen, 

3.2.w obiektach w miare mozliwoici gainice nalezy tunieszczac w tycl~ samych 
miejscach na poszczeg6lnych kondygnacjach, 

3.3.onakowanie miejsc usytuowania gainic powinno byc zgodne z Polskq Nonnq 
PN-92/N-0 12 5610 1. Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa, 

3.4.do gainic powinien by6 zapewniony dostep o szerokoici co najinniej 1 m, 

3.5.gaSnice naleiy tunieszczaC w rniejscach nie naraionych na dzialanie irodel 
ciepla i uszkodzenia mechaniczne, 

3.6.odlegloic dojicia do gainic nie powinna przekraczac 30 m. 

I 

4. Zasady stosowania poszczegolnych gainic : 

I 4.1 .do gaszenia pozarow gnipy A , tj. w ktorycl~ wystqpuje zjawisko spalania 

I zarowego - stosuje sic gainice plynowe, pianowe oraz hydranty wewnqtrzne, 
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4.2.do gaszenia pozarow grupy B, tj. cieczy palnych i cia1 stalych, ktore w wyniku 
oddzialywania wysokich temperahr ulegaja, roztopieniu - stosuje sic gasnice 
plynowe, pianowe, C02, lub proszkowe, 

4.3.do gaszenia pozarow grupy C, tj. gazow palnych - stosuje siq gasnice 
C02 lub proszkowe, 

4.4.do gaszenia pozarow gnlpy D, tj. metali lekluch - stosuje siq gasnice 
proszkowe specjalnie do tego celu przeznaczone, 

4.5.do gaszenia pozarow poszczegolnych grup z indeksem E, tj. ~uzqdzen 
elektrycznych znajdujqcych sic pod napiqciem stosuje sie gainice C02 lub 
proszkowe. 

5. Poszczegolne budynki powinny by6 wyposaione, co najmniej, 
w nastepujqcq iloSC. gaSnic : 

Budynek ..A": 

gasnice ABC na pietrze - pokoj nr 12, 
gagnice ABC na pietrze - pokoj nr 14- ksero, 
gasnice ABC na pietrze - przy pokoju nr 22, 
gasnice ABC na pietrze - przy pokoju nr 17, 
gasnicq ABC na parterze - przy pokoju nr 7, 
gainice ABC na parterze - w korytarzu pornieszczen Rady Gminy, 
gainice ABC w korytarzu piwnicy, 
gagnice ABC w piwnicy - pomieszczenie nr 32, 
dwie gasnice ABC w piwnicy - pomieszczenie nr 26, 
gainice ABC w piw~llcy - pomieszczenie nr 24, 
gasnice ABC w pomieszczeniu wylniennikowni. 

Budynek ..B": 

- gasnice ABC w pomieszczeniu budownictwa, 
- gainice ABC w pomieszczeniu geodezji. 

Budynek .,C": 

L-7 
- gasnicq ABC na parterze - Ewidencja Ludnoici - pokoj nr 5 ,  
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- gasnice ABC na parterze - Urzqd Stanu Cycnlnego - pokoj nr 3, 
- gasnice ABC na parterze - punkt kurierski - pokoj nr 2, 
- gasnice ABC na parterze w pomieszczeniu arcliwum. 

UWAGA: znaki informacyjne wskazujqce pomieszczenia, w ktorych znajdujq 
siq gainice, powinny by6 umieszczone przez wejiciem do tych 
pomieszczen. 

6. Gainice powinny bye poddawane przeglqdom technicznym i czynnoiciom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w polskich Normach 
dotyczqcych gaSnic, w odnoinej dokumentacji techczno - n~chowej 
i instrukcjach obshgi. Przeglqdy techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny 
bye przeprowadzone w terminach okreSlonych. przez producenta 
oraz kaidorazowo po uiyciu ich lub stwierdzeniu uszkodzenia. Przeglqd ten 
powinien byc przeprowadzony nie rzadvej jak raz w roku. 

7. Ponadto w budynku ,,C" najduje siq wewnetrzna sieC hydrantowa. 
Wyposaienie skrzydu hydrantowej stanowiq odcinek wqza tlocznego oraz 
prqdownica wodna. 

7.1 .okresowo - co najmniej raz w roku - naleiy przeprowadzic kontrolq stanu 
techcznego hydrantu, 

7.2.po zakonczeniu kontroli w@ tloczny naleiy wysuszyc, prqdownice oraz zawor 
zabezpieczyk przed niszczeniem, a cdq skrzynkq zaplombowaC, 

7.3.zabrania siq uiywania wyposaienia s k r z y h  hydrantowej do celow innych 
nii pozarowe. 

8. Wqze stanowiqce wyposaienie hydrantow wewnqtrznych powinny by6 raz 
na piqC lat poddawane probie ciinieniowej na maksyrnalne ciinienie robocze, 
zgodme z Polskq normq dotyczqcq konsenvacji hydrantow wewnqtrznych. 




