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Warunki techniczne , jakim powinny odpowiadat instalacje , 
urzqdzenia techniczne, ewakuacja i wykodczenia wnqtrz. 

1. Nalezy usuwac zanieczyszczenia: 

- z przewodow wentylacyjnych - co najrnniej jeden raz w roku, 
- z przewodow kominowych ( spalinowych ) - co najmniej dwa razy w rohi, 
- z przewodow dyrnowych opalanych paliwem staiym - cztery razy w roku. 

2. Palne elementy konstrukcji i wystroju wnqtrz budynku, przez ktore lub obok 
ktorych przechodzq przewody ogrzewcze, wentylacyjne, powinny byc 
zabezpieczone przed mozliwoiciq zapalenia lub zwqglenia. 

3. Na drogach komunikacyjnych shzqcych celom ewakuacji stosowanie palnych 
elementow wystroju wnqtrza jest zabronione, a ewentualne okladimy Scian 
powinny spelniac wymagania okreilone dla elementow nie rozprzestrzeniajqcych 
ognia. 

4. SzerokoSc drzwi powinna by6 dostosowana do liczby osob inogqcych 
przebywac jednoczeinie w pornieszczeniu i wynosic co najrnniej 0,6 m na 100 
osob, lecz nie mniej niz 0,9 m. Drzwi te powinny otwierac siq na zewnqtrz 
pomieszczen. 

5. Zabrania siq stosowania latwo zapalnych wykladzin podlogowych na drogach 
komunikacji ogolnej, shtzqcych celom ewakuacji oraz w pomieszczeniacl~, 
w ktorych moze przebywac wiecej niz 50 osob. 

6. Stosowanie palnych wykl-adzin sufitowych jest zabronione. 

7. W pomieszczeniach, w ktorych moze przebywab wiqcej niz 50 osob, kotary, 
zaslony, firany oraz inne stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrza 
powinny byc wykonane z materialow co naj~nniej tntdno zapalnych. 

8. Wszystlue elementy konstrukcji budynku oraz wystroju wnetrz powinny spehiac 
wanlnlu odpowiedmej odpornoSci ogniowej, okreSlone w przepisach techniczno- 
budowlanych. 
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9.Pomnia1-y instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzac w nastqpujqcych 
terminach : 

9.1 .porniary napiqc i obciqzen - co 5 lat, 

9.2 .pomiary skutecnoSci dzialania Srodkow ochrony przeciwporaieniowej , 
rezystancji uziemien roboczych i ochronnych, cizgloici przewodow 
ochrony przeciwporaieniowej - co 5 lat, 

9.3.pornia1-y rezystancji izolacji przewodow roboczych instalacji - co 5 lat, 

Dohmentacjq z pomiarow stanowiq protok6ly przeprowadzenia poszczegolnycl~ 
pomiarow. 

10. Badania oh-esowe urzqdzen pionmochronnycl~ naleiy przeprowadzac zgodnie 
z Polskq Normq PN-861E-0500310 1 .Ochrona odgromowa obiektow budowlanych 
- wyrnagania og6lne i PN-86/E-05003102 Oclzrona odgromowa obiektow 
budowlanych - ochrona sportowa, nie rzadziej jak co 5 lat. 

Urzqdzenia piorunochronne powinny rniec nastqpujqcq dohentacjq:  
- metryka urzqdzenia, 
- protokdy z  bad^ urzqdzenia. 

11 .Przewody kominowe ( wentylacyjne i spalinowe ) powinny by6 poddawane 
sprawdzeniu stanu techcznego co najrnniej raz w roku. 

12.Co roku nalezy przeprowadzik probe szczelnoSci instalacji gazowej 
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Organizacja i zasady zaznajamiania pracownikbw Urzedu Gminy 
z przepisami przeciwpoiarowymi. 

1. Kaidy pracownik przed przystqpieniem do pracy powinien : 

- zaznajomic siq z treiciq niniejszej instrukcji, 
- mac rozmieszczenie podrqcmego sprzqtu gainiczego, jego obshgc i sposob 

zastosowania, 
- znac sposob postepowania na wypadek powstania pozani lub innego 

miejscowego zagrozenia oraz sposob alarmowania shkb ratowniczych, 
- ma6 sposob i zasady prowadzenia ewakuacji z poszczegolnych budynkow. 

2. Za spowodowanie przeszkolenia wstqpnego pracownika w zakresie zasad 
okreilonych w pkt. 1 odpowiedzlalny jest Wojt Gminy. 

3. Zaiwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu z wiedzy okreilonej w pkt. 1 
powinno znaleie siq w aktach osobowych pracownika ( zalqcznik Nr 1 ). 

4. Co najmniej raz na dwa lata naleiy przyporninak pracownikom wprowadzone jui 
zasady ochrony przeciwpozarowej oraz nowe ustalenia w tyrn zakresie - 
na szkoleniach okresowych. 

5. Za organizacjq szkolenia okresowego odpowiedzialna jest osoba wyznaczona 
przez Woj ta. 

6. Okresowe szkolenie pracownkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej 
powinna wykonak uprawniona osoba. 

7. Zaiwiadczenie o pozytywnyrn zdaniu egzaminu z wiedzy objqtej szkoleniem 
powinno malezc siq w aktach osobowych pracownika. 
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Prowadzenie prac niebezpiecznych poiarowo. 

1. Prace niebezpiecne pozarowo prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego 
celu miejscem, jak prace remontowo - budowlane zwivane z uiyciem otwartego 
ognia, naleiy prowadzik w sposob uniemoiliwiajqcy powstanie pozan~, wybuchu 
lub innego zagrozenia. 

2. Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo moze odbywac siq na podstawie 
pisernnego zezwolenia ( zalqcznik nr 2 ). W zezwoleniu tyrn ustalone powinny 
by6 : sposob zabezpieczenia prac oraz osoby odpowiednalne za zabezpieczenie, 
rodzaj i miejsce wykonywania prac. 

3. Przed rozpoczqciem prac niebezpiecznych pozarowo naleiy : 

3.1 .oceniC zagrozenie w miejscu, w kt6ryrn prace bqdq wykonywane, 

3.2.ustaliC rodzaj przedsiqwziqh majqcycli na celu niedopuszczenie do powstania 
i rozprzestrzenienia siq pozaru lub wybuchu, 

3.3.wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie rniejsca pracy przed 
rozpoczqciem prac, w trakcie ich wykonywania i zabezpieczenie miejsca 
po wykonaniu prac. 

4. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegac 
nastqpujqcych zasad : 

4.1 .wszellue materialy palne wystqpujqce w miejscu wykonywania prac oraz 
w miejscach przyleghch, w tyrn rowniez, elementy konstrukcji budynk~l, 
jego wystroju stdego i instalacji technicznych, naleiy zabezpieczyk przed 
zapaleniem, 

4.2. w miejscu wykonywania prac powinien najdowae siq sprzqt umozliwiajqcy 
likwidacje wszelkich ir6del pozani, 
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4.3. po zakonczeniu prac naleiy poddac kontroli miejsce, w ktoryrn prace byly 
wykonywane oraz miejsca przylegle. Naleiy SciSle okreSliC osoby 
odpowiedzialne za dozor, uwzglqdniajqc je w pisernnym zezwoleniu na 
wykonywanie prac, 

4.4. prace niebezpiecne pozarowo mogq by6 wykonywane wylqcznie przez osoby 
do tego uprawnione, posiadajqce odpowiednie kwalifikacje, 

4.5. osoba wyznaczona przez Wojta jest zobowiqzana przed rozpoczqciem prac 
zapoznac wykonawcow z zagrozeniarni pozarowyrni wyst~pujqcyrni w miejscu 
icll wykonywania oraz z rodzajem przedsigwziqC majqcych na celu 
niedopuszczenie do powstania pozanl, 

4.6. sprzet uiywany do wykonywania prac powinien by6 sprawny t e c h c n i e  
i zabezpieczony przed mozliwoSciq wywdania pozaru. 

5. Z przeprowadzonycli prac spdrzqdza sic protoko1 zabezpieczenia 
przeciwpozarowego prac spawalniczych, 2;godny z zalqcznikiem nr 3. 
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Obowiqzki w zakresie ochrony przeciwpoiarowej - wynikajqce 
z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoiarowej. 

Do szczegolowych obowiqzltow, w zalu-esie ochrony przeciwpozarowej, 
wynikajqcych z ustawy o ochronie przeciwpozarowej nalezy : 

1 .  Zabezpieczenie budynkow Urzqdu Gminy przed zagrozeniem pozarowyin lub 
innym miejscowyin zagrozeniem. 

2. Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych 
i technicznych. 

3. Wyposazenie obiektow w sprzet pozamiczy i ratowniczy oraz irodki gainicze. 

4. Zapewnienie osobom przebywajqcym w budynltach bezpieczenstwa 
i imozliwoSci ewakuacji w przypadltu powstania pozaru lub innego 
miejscowego zagrozenia. 

5 .  Przygotowanie budynkow do dzialan ratowlliczo-gasiiiczycli i likwidacji 
innych miejscowych zagrozen. 

6. Ustalenie sposobu postepowania na wypadelt powstania pozaru lub innego 
miejscowego zagrozenia. 

7. Zaznajomienie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi oraz sposobein 
postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego 
zagrozenia. 

8. Eksploatowanie obiektow wylqcznie gdy: 

8.l.zostal-y spelnione wymagania przeciwpozarowe okreilone w przepisach 
o ochronie przeciwpozarowej oraz innych przepisach dotyczqcych ochrony 
przeciwpozarowej ( przepisy budowlane, elelttroenergetyczne ), 

8.2. sprzqt, urzqdzenia przeciwpozarowe i ratownicze oraz Srodki gasnicze 
zapewniajq sltutecznq ochrone przeciwpozarowq. 



Strona 38 Urzqd Gminy 

w Pawtowicach 

I Obowiqzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej - wynikajqce z 
rozporzqdzenia MSW z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

I przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i 
terenow. 

1 Do szczegMowych obowiqzkow, w zakresie ochrony przeciwpoiarowej budynku . 
wynikajqcych z przepisow przeciwpozarowych naleiy : 

I 1 .  Umieszczenie w miejscach widocznych wykazu numerow telefonow 

alarmowych oraz instrultcji postepowania na wypadek powstania pozaru 

lub innego miejscowego zagrozenia. 

2. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami : 

2.1 .drog, wyjid i kierunltow ewakuacji, 

2.2.miejsc usytuowania urzqdzen przeciwpozarowych, 

2.3. lokalizacji przeciwpozarowych wylqcznikow prqdu i glownego zaworu gazu, 

3. Okreilenie wymagan przeciwpozarowych w instrukcji bezpieczenstwa 

pozarowego. 

4. Usuwanie zanieczyszczen z przewodow wentylacyjnych i spalinowych 

w okre6lonych terrninach. 

5. Powodowanie przeglqdow i badan urzqdzen piorunochrol~nych. 

6. Powodowanie przeglqdow, pomiarow i badan instalacji elektrycznych. 

7. Spowodowanie przeprowadzenia proby szczelnoSci instalacji gazowej. 

8. Przeprowadzenie praktycznych dwiczen z ewakuacji osob znajdujqcych siq 

w budynku ,,A". 
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Zal. Nr 1 

ZaSwiadczenie 
o szkoleniu w zakresie ochrony przeciwpoiarowej na podstawie instrukcji 

bezpieczenstwa poiarowego dla obiektu. 

Nazwisko i irniq: ................................................................................................ 

..................................................................................................... Wej sce pracy : 

........................................................................................................ Stanowisko: 

................................................................................................... Data szkoleniu: 

OSwiadczam, ze zostaiem (am) zapoznany(na) z: 

1. Miejscem usytuowania podrqcznego sprzqtu gahniczego, jego obshgq 
i przeznaczeniem. 

2. Potencjalnymi irodlami pozan~ oraz czynmkami stwarzajqcyrm zagrozenie dla 
$cia ludzi w warunkach pozaru. 

3. Powszeche obowizgujqcyrni przepisami przeciwpozarowymi. 

4. Zasadami postqpowania na wypadek pozaru. 

................................. Data: ................................ Podpis: 
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Zezwolenie Nr ........ Zal. nr 2 
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych poiarowo 

1. Miejsce prowadzenia prac: ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

2. Rodzaj prac: ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

3.  Czas prowadzenia prac: dzien ................................. od godz. ........... do godz. ...................... 
4. Zagrozenie pozarowo-wybuchowe : ...................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
5. Sposob zabezpieczenia przed mozliwoicia, zainicjowania pozaru - wybuchu: .......................... 

................................................................................................................................................ 
~rodki  zabezpieczenia: 
przeciwpoiarowe .................................................................................................................... 
BHE' ....................................................................................................................................... 
inne ........................................................................................................................................ 
Sposob wykonania prac: ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
Odpowiedzialni za: 
przygotowanie miejsca pracy i irodkow zabezpieczajqcych oraz zabezpieczenie toku prac 
niebezpiecznych poiarowo: 
nazwisko i imic: .............................................................. wykonano: .................................. 
wylqczenie rejonu prac spod napiecia elektrycznego: 
nazwisko i imiq: ............................................................... wykonano: ................................. 
dokonano analizy steienie par i cieczy, gazow i pyi6w: 

............................... nazwisko i imic: ............................................................... wykonano: 
instruktai stosowania irodkow zabezpieczenia, organizacja pracy : . . .  
nazwisko I imc: ............................................................... wykonano: ................................ 

Przyjqlem do wykonania.. ........................................................................................................... 
nazwisko i imie w/astzoreczny podpis 

9. Zemalam na rozpoczecie prac .............................................................................................. 
w dniu ...................................... w godzinach od ........................... do ................................ 
Zemolenie jest waine tylko po zlozeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt.8. 

. . 
10. Prace zakonczono w dniu ............................................ o godzime .................................. 

Wykonawca: ........................................................................................................................... 
nazwisko i imie wlas~zor~czry podpis 

11. Stanowisko pracy i jego toczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban mogqcych 
zainicjowac poiar. 

Stwierdzam odebranie robot: Skontrolowal: 
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Protok61 za bezpieczenia przeciwpoiarowego 
prac spawalniczych. 

1. Nazwa i okreilenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje sic wykonanie 
prac spawalniczych ................................................................................................................. 

2. Kategoria zagrozenia ludzi, zagrozenia wybuchem oraz w~asciwosci pozarowe materiatow 
palnych wystepujqcych w budynku lub pomieszczeniu .......................................................... 

3. Rodzaj elementow budowlanych (zapalnoic) wystepujqcych w danym budynku, 
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych .............................................. 

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urzqdzenia 
itp. na okres wykonywania prac spawalniczych ....................................................................... 

5. Ilosc i rodzaje podrecznego sprzetu gainiczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

6. ~rodki  i sposob alarmowania straiy pozarnej oraz wsp~racownikow w razie zaistnienia 
poiaru .................................................................................................................................... 

7. Osoba odpowiedzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego toku 
prac spawalniczych ............................................................................................................... 

8. Osoba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku 
wykonywania prac spawalniczych ........................................................................................... 

9. Osoba zobowiqzana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich 
zakonczeniu ............................................................................................................................ 

Podpisy 



I Karta aktualizacji Instrukcji bezpieczefistwa pokarowego 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Zakres aktualizacji 



I 
Przepisy prawne. 

1. Ustawa z h a  24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81, 

I poz. 35 1 ) z poiniejszymi zmianami. 

I 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 
I 1 126 ) z pohiejszymi zmianami. 

3. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czenvca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow 
budowlanych i terenow ( Dz.U. nr 12 1, poz. 1 138 ). 

4. Rozporzqdzenie Ministra Infiastrukttuy z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z poiniejszymi zmianami. 

5. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 
16 czenvca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz 
drdg pozarowych ( Dz.U. nr 121, poz. 1139 ). 

6. Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. 
Obliczanie gqstogci obcieenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego 
czasu trwania pozaru. 

7. Polska Norma PN-93/N-0 1256/0 1. Znaki bezpieczenstwa . Ochrona 
przeciwpozarowa. 

8. Polska Norma PN-93/N-0 1256102. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. 

9. Polska Norma PN-N -01 256-5 Znaki bezpieczenstwa Zasady uinieszczania 
nakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowycl~ 




