zARzĄDzENlE Nr 80/2010
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
z dnia 23 czerwca 2OlO

r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu

Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki{ 5 A, 17 i 25

Na podstawie S 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŻarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U' Nr 80 poz. 563) w związku zarL.30 ust'2 pkt 3 ustawy zdnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn' Dz. U' z2001r. Nr 142 poz' 1591
z poŹn. zm.),
zarządzam co następuje:

s1
Wprowadzam instrukcję bezpieczeństwa pozarowego w budynkach Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15 A, 17 i 25 w brzmieniu stanowiącym zaĘczniki do
n n iejszego zaządzenia'
i

s2

1'

2'
3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego
postanowień instrukcji'

do

przestrzegania

się inspektorowi ds.
przeciwpozarowej.
obronnych i ochrony
Realizację zadan wynikających z niniejszych instrukcji powierza się stanowisku pracy
ds. ad ministracyjnych.
Nadzór nad realizaĄą postanowień instrukcji powierza

s3
Traci moc instrukcja ochrony przeciwpozarowej budynkow Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 120 zdnia7 czerwca 2005 r.

s4
Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

RZ
ąyński

Załączniki:.

1'
2.
3.

lnstrukcja Bezpieczeństwa Pozarowego dla budynku Urzędu Miejskiego wWągrowcu
przy ul. Kościuszki 15 A
lnstrukcja Bezpieczeństwa Pozarowego dla budynku Urzędu Miejskiego wWągrowcu
przy ul' KoŚciuszki 17
lnstrukcja Bezpieczeństwa Pozarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
przy ul. Kościuszki 25

URZĄD MlEJsKl W WĄGRoWGU
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Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia NR 80/2010
Burmistrza Miasta
Wagrowca
z dnia 23.06. 2010 r.

NSTRU KCJA
BEZPIEc-ZENSTWA
P()ZA.ROWEGO
I

dla budynku Urzędu Miejskiego
W Wągrowcu przy ul. Kościuszki15 A
Opracowana zgodnie z:

.9

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(

Dz. U. Nr

80,

Poz.

563 )

Wągrowiec, czerwiec 2010

r.
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PODSTAWA PMWNA

1.

Ustawa zdnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Strazy Pozarnej (tj Dz U. z2006 r. Nr 96 pÓz.
667 zpoz. zmian.).

2.

Ustawa zdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.tJ.
2002 r. Nr 147 poz. 1229 z poz. zmian.).

3.

Ustawa zdnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.

4.

Rozpoządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpoŻarowej budynkÓw, innych obiektÓw budowlanych i terenÓw. (Dz.

Dz U'z2006

r. Nr'156, pÓz.

1118zpoŹn.zm.)'

U' z2006 r' Nr B0, póz' 563).

5. Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2OO3 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodę oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2003 r. Nr 121, pÓz. 1 139).

6.

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2OO2 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U ' z 2OO2 r. Nr 75, póz.
690 z poz. zmian.).

7.

PN-92/N-0

B.

PN-92/N-01256102 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

9.

PN-657 M _ 51 520 - "PoŻarnicze tablice informacyjne''.

1

2561

01 - Znaki bezpieczeństwa' ochrona przeciwp oŻarowa.

10. PN-B6/E-05003.01 - ochrona odgromowa obiektÓw budowlanych'
11.

PN-EN 671-3 - Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne.
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Iv IA

lnstrukcja bezpieczeństwa pozarowego dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
budynek przy ul. KoŚciuszki 15 Azwana dalej lnstrukcją, okreŚla:

a)
b)
c)
d)
e)
D

warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu,
sposÓb poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konsenruacyjnym

stosowanych w obiekcie urządzen przeciwpozarowych i gaśnic,
sposoby postępowania na wypadek pozaru i innego zagroŻenia,
sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pozarowym, jezeli
takie prace są przewidziane,

sposoby praktycznego sprawdzania organizacji

i

warunków ewakuacji ludzi,

sposoby zaznĄamiania uzytkowników obiektu z treściąprzedmiotowej
i

nstrukcj i oraz przepisam i przeciwpoza rowym

i.

2'

Postanowienia lnstrukcji obowiązują wszystkich pracownikow.

3.

Z postanowieniami lnstrukcji naleŻy zapoznaĆ pracownikÓw.

4.

Przyjęcie do wiadomości postanowień lnstrukcji, pracownicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu.

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do lnstrukcji. oświadczenie to, nalezy
włączyÓ do akt osobowych pracownika.

6'

lnstrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna byÓ poddawana okresowej

aktualizacji, co najmniejraz na dwa lata, a takze po kazdych zmianach sposobu
uzytkowania obiektu, ktÓre mająwpływ na warunki ochrony przeciwpozarowej.
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RozDzlAŁ lI

WAR'JNI<T OCHRONY
PRZECII/VPOZAROI/VEJ
C HA

RA KT ERYSTY KA

O B

I

E KT

U

1.

Lokalizacja.

2.

Budynek Urzędu Miejskiego w Wąrowcu zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 15 A.
Parametry budynku.

1) Powierzchnia uzytkowa:

1.186,45

m2.

- piwnica: 183,66 m2,
- pańer: 350,12m2,
_

pierwsze piętro: 312,98

- drugi piętro. 229,3O m2

- strych: 110,40 m2
2)

Powiezchnia

3)

Kubatura

m2,
,

,

zabudowy:

402,1 m2.
4038,2m3.

4) Wysokość: 16,73 m [SW - średniowysoki].
5)

llośÓ kondygnacji: 3

-

na ktÓrych zlokalizowane są pomieszczenia biurowe,

sanitariaty, zaplecze kuchenne. Na poddaszu znajduje się sala narad i dwa
pom ieszczen ia pom ocn icze oraz podpiwn iczenie, gdzie zloka lizowan o
pom ieszczen i a tech

n

iczn e (kotłown ia), arch iwu m zakładowe, pom ieszczen ia

gospodarcze (magazyny materiałÓw i urządzeń biurowych), pomieszczenia
higieniczno-sanitarne pracownikÓw obsługi.

3.

Parametry pozarowe występujących substancji palnych"

1) Palny wystrÓj wnętrz (meble, dokumentacja, zasłony, wykładziny podłogowe).
2) Elementy, akcesoria komputerów ztworzyw sztucznych, gumy itp'
3) Dokumentacja, akta, opakowania kartonowe stanowiące zasadniczy skład obciązenia
ogniowego.

Materiały te spalają się kopcącym płomieniem z rÓwnoczesnym wydzielaniem gazÓw

4.
5.

toksycznych.
Kategoria zagroŻenia ludzi- ,,ZLl" (sala narad na poddaszu, jednorazowo moze

przebywac ponad B0 osób

).

Przewidywana ilośÓ osób w budynku. 40 pracowników oraz interesanci, łącznie do ok'
B0 osÓb.

6.

ocena zagroŻenia wybuchem.
W budynku, ze względu na składowane materiały oraz zainstalowane zabezpieczenia

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU, ul' Kościuszki15a 62 _ 100 Wągrowiec
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w kotłowni z kotłem na gaz ziemny nie występują strefy zagroŻenia wybuchem.

Podział na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedną strefę pozarową o powierzchni

1

.186,45 m2. Z uwagi na

połączenia komunikacyjne z budynkiem Starostwa strefa pozarowa zostaje zwiększona
do wielkości nie powodującejjej pzekroczenia określonego dla budynkow

B'
9.

średniowysokich.

Klasa odpornościpozarowej budynku ,,C" [SW], z elementÓw nierozprzestrzeniających ognia
(NRo).
Warunki ewakuacyjne.

1) obiekt posiada 2 wyjścia ewakuacyjne z budynku.

2) DługośÓ dojśćewakuacyjnych nie przekracza 40m
3) Minimalna szerokośÓ uzytkowa biegów, schodów

przy jednym dojściu.

spełnia wymogi

i spocznikÓw

warunków technicznych.

4)
1

0.

S
1

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowano tablicamizgodnie z PN_92iN-01256t02.

posób zabezpieczania instalacji uzytkowych.

)

Budynek zabezpieczono instalacją odg romową wyko naną zgod

n

ie

z PN-86/E-05003.01.

2) Budynek Wyposazono

w przeciwpozarowy wyłącznik prądu, który zlokalizowany

jest w wewnątrz budynku obok głównego wejścia / wyjŚcia do budynku od strony
parkingu

/.

Uwaga: BEZPRZEWODOWE ZASILACZE AWARYJNE,,UPS".

W budynku zastosowano urządzenia UPS słuzące do awaryjnego zasilania
urządzen kom puterowych w przypadkach

-

:

zaniku napięcia,
zakłoceńelektrycznych.

Bezprzewodowe zasilacze awaryjne UPS są podłączone do sieci energetycznej
(praca ciągła)' a wewnątrz nich znajdująsię bloki bateryjne o wysokim napięciu,

stanowiące zagroŻenie dla Życia lub zdrowia uzytkownikow, nawet pomimo
wyłączenia prądu z instalacji elektrycznej, (pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy
- serwerownia oraz

UPS-y komputerowe w pomieszczeniach biurowych).

1'1' DobÓr urządzen przeciwpozarowych.
1

)

B

udynek zabezpieczo

n

o Wewnętrzn ą nsta lacją hyd ra ntow ą zlokalizowa ną na
i

poszczegÓlnych kondygnacjach w ilości4 szt.:

-

piwnica -1 szt. hydrant 25,
parter - 1 szt. hydrant 25,

pierwsze półpiętro - 1 szt. hydrant 25,
drugie pÓłpiętro - 1 szt' hydrant 25,
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Minimalna wydajnośÓ wody dla tego typu hydrantu to 1,0 dm3is
12. Wyposazenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

1)

Do zabezpieczenia budynku przewidziano sprzęt gaśniczy:

_

piwnica

-

1 szt. gaśnica śniegowaGS-SX (BC),
1

2)

-

szt' gaśnica proszkowa GP-6X (ABC)'

pańer - 1 szt' gaśnica proszkowa GP-6X (ABC)'
pierwsze piętro

_1

szt. gaśnica proszkowa GP-6X (ABc),

drugie piętro - 1 szt. gaśnica proszkowa GP-6X (ABC),

poddasze - 1 szt. gaśnica proszkowa GP-6X (ABC)'

Lokalizację w/w sprzętu oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256101.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pozaru.
Zaopatzenie wody do zewnętznego gaszenia pozaru Wynoszącego 20 dm3/s, zapewnia
się z istniejącego hydrantu podziemnego DN 100 zlokalizowanego przy ul. Kościuszki

.

14. Droga pozarowa.
Do budynku prowadzi droga poŻarowa ulicą: Kościuszki, umozliwiony jest równiez
dojazd do budynku od strony wewnętrznych parkingÓw'
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J

Do obowiązkÓw Burmistrza naleŻy w szczególnoŚci:

1) zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
i

technicznych oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzen stanowiących wyposazenie

zajmowanych budynków i pomieszczeń,

2)

nadzorowanie zapewnienia osobom pzebywającym w budynku mozliwoŚci bezpiecznej
ewakuacji na wypadek poŻaru,

3) zapewnienie właściwegoprzeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich pracowników,

4)

nadzorowanie przygotowania obiektÓw do prowadzenia akcji ratowniczo-gaŚniczej
oraz WyposaŻenia W Sprawny podręczny sprzęt gaśniczy'

5) nadzorowanie przestrzegania przez
l

podległych pracowników postanowień zawartych w

nstrukcji oraz przepisach ogólnych,

6) nadzorowanie dokonywania okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego,
7) inicjowanie wszelkich przedsięwzięÓzmierzających do poprawy zabezpieczenia
pzeciwpozarowego,

B) określenie sposobÓw postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego
zagroŻenia.
Burmistrz realizuje swe obowiązki poprzez podległych mu pracowników.

2'

Z-a Burmistrza lub osoby upowaznione obowiązane są do:

1) brania udziału w organizowanych szkoleniach bhp i ppoz.,

2) zgłaszania Burmistrzowiwszelkich

uwag /zdarzeń/ mających wpływ na spowodowanie sytuacji

pozarowych,

3) przestrzegania zakazu palenia

na terenie całego obiektu za wyjątkiem miejsc do tego

wyznaczonych,

4) wykonywania innych pracz zakresu ochrony ppoz. zleconych przez Burmistrza,
5) instruowania pracowników na ich stanowiskach pracy o występującym zagrozeniu
pozarowym,

6) zaznajamiania pracowników z występującym zagroŻeniem pozarowym w podmiocie,
7) nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisow przeciwpozarowych
i postanowień niniejszej instrukcji,

B) zabezpieczenia dostępu do wyłączników, przełącznikow elektrycznych, tablic rozdzielczych
prądu, podręcznego sprzętu gaŚniczego' wyjśÓ i drÓg ewakuacyjnych,
9) sprawowania nadzoru nad urządzeniami i sprzętem przeciwpozarowym'

10) znajomoŚci lokalizacji i obsługi głÓwnego wyłącznika prądu elektrycznego, obsługi

podręcznego sprzętu gaśniczego,
1'1)

wspołdziałania z innymi słuzbami w celu właściwegozabezpieczenia przeciwpozarowego
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budynku,
1

3.

2)powiadamian ia (alarmowania) Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Strazy
Pozarnej w przypadku powstania pożaru,

l3)zabezpieczenia urządzen i pomieszczeń w zwiąku z przelwami w funkcjonowaniu podmiotu
(po zakończeniu pracy, w dniach wolnych od pracy, w czasie remontów, itp').
Wszyscy pracownicy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim ponoszą odpowiedzialnośÓ za stan
zabezpieczenia przeciwpozarowego powierzonego im mienia, a W szczegÓlnoŚci obowiązani są
1) odbyÓ przeszkolenie w zakresie znajomościpodstawowych zasad bezpieczeństwa
pozarowego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomoŚci i zobowiązania
pzestrzegania,

2)

dbaÓ o właŚciwy stan zabezpieczenia przeciwpozarowego

orazutrzymać czystoŚc

i

porządek w pomieszczeniach i na stanowisku pracy,

3) usuwać usterki mogące być przyczvną pozaru lub informowaÓ o ich wystąpieniu
przełozonego'
4) do niedokonywania zadnych napraw urządzen elektrycznych we własnym zakresie;
5)

po zakonczeniu pracy dopilnować sprzątnięcia izabezpieczenia pomieszczeń, wyłączenia
spod napięcia wszystkich uządzen elektrycznych

6) przestrzega Ć
7)

zasad właŚciwego przechowywania

i

wygaszenia zbędnego oświetlenia,
i

stosowania materiałów łatwo zapalnych,

przestrzegac zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami specjalnie
do tego celu wyznaczonymi,

B) nie uŻywac podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z gaszeniem pozaru'
dbaĆ o jego właściwystan i łatwośćdostępu do niego,

9) znaó i przestrzegac:

_

przepisy przeciwpożarowe oraz uczestniczyć w szkoleniach,

sposoby alarmowania współpracowników i PSP,
sposoby uŻycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
zasady zachowania się podczas pozaru'

Do obowiązków pracownika prowadzącego Sprawy ppoz. (mającego Sprawy ppoz.

W

zakresie obowiązkÓw) nalezy:

1)

znanie i przestrzeganie obowiązków niniejszej lnstrukcji,

2)

przeprowadzanie kontroli ochrony przeciwpoŻarowej na terenie podległych obiektÓw,
sporządzanle protokołow, opracowywanie wnioskÓw w zakresie poprawy stanu ochrony
ppoŻ.,

3)

inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięó zmierzających do zmniejszenia zagroŻenia
pozarowego,
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nadzor nad utrzymaniem urządzeń ppoz., sprzętu poŻarniczego oraz pozarniczych
tablic informacyjnych lznaki ewakuacyjne/,

organizowanie i nadzór nad szkoleniem poŻarniczym, uczestniczenie w naradach
komisjach, na ktorych są omawiane zagadnienia ochrony ppoz

,

dbanie o Wyposazenie pomieszczeń (budynków) w niezbędną iloścpodręcznego sprzętu
gaśniczego oraz poŻarniczych tablic informacyjnych, wnioskowanie w tym zakresie do

7)
B)
9)

i

Burmistrza,
dopilnowanie terminowego przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego,
opracowywanie niezbędnych informacji i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoż.,
prowadzenie wszelkiej dokumentacji zwięanej z ochroną ppoz. podmiotu,

10) wykonywanie innych zadan z zakresu ochrony ppoz. zleconych przez Burmistrza.
Gdy nie ma zatrudnionego pracownika o ww' zakresie obowiązkÓw obowiązki pracownika
prowadzącego Sprawy ppoz. (mającego sprawy ppoz. W zakresie obowiązków) zadania te
real izuje oso ba

u

poważn io n a przez Bu rmistrza'
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Czynności zabronione:

1)

uzywanie ognia otwartego, palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, odpowiednio
oznakowanych (palenie tytoniu tylko w miejscach wyznaczonych palarnie),

2)

podgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości
mniejszej niz 5m od budynku,

3)

palenie Śmieci i odpadków w miejscu umozliwiającym zapalenie się sąsiednich
obiektów lub materiałów palnych,

4)

przechowywanie materiałów palnych w odległoŚci mniejszej niz 0,5m od urządzen,
których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewaĆ się powyzej 1OO"C,

5)

uzytkowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych, ustawianie bezpośredniona
podłozu palnym urządzen grzewczych.

6)

stosowanie na osłony punktÓw świetlnychmateriałÓw palnych, za wyjątkiem materiałów
trudno zapalnych, jezeli zostaną umieszczone W odległości,co najmniej 0,05 m od
zarÓwki,

7)

instalowanie opraw oświetleniowych, wyłącznikÓw, przełączników, gniazd wtykowych,
bezpośrednio na podłozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpieczapodłoŻa przed
zapaleniem,

B)

składowanie jakichkolwiek materiałÓw i przedmiotÓw na drogach ogÓlnej komunikacji,
słuzących ewakuacji,

e)

zamykanie wyjśćewakuacyjnych oraz blokowanie drÓg ewakuacyjnych w sposÓb
uniemozliwiający ich natychmiastowe uzycie,

10)

uniemozliwianie lub ograniczanie dostępu do:

a)
b)

hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego,

urządzen uruchamiających i sterujących instalacjami wpływającymi na stan
bezpieczeństwa pozarowego budynku,

c)

wyjściaewakuacyjnego,

d)

wyłącznika głównego prądu i tablic elektrycznych.

11) Uzywanie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych pozarowe w niedozwolonej

ilości.

Za materiały niebezpieczne poŻarowe nalezy uwaŻać;
ciecze palne o temperatuze zapłonu ponizej 55oC,
gazy palne,
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ciała stałe wytwaza1ące w zetknięciu z wodą lub parąwodnągazy palne,
ciała stałe zapalające się samozutnie w powietzu,
ciała stałe jednorodne o temperatuze samozapalenia ponizej 200' C,
materiały mające skłonnoŚć do samozapalenia,
materiały wybuchowe i pirotechniczne.

W budynku naleŻy''

1)

2)

3)

umieścicw miejscach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych wykazy telefonÓw
alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek pozaru.
zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami oznakować:

a)
b)
c)

drogi, wyjŚcia i kierunkiewakuacji,

lokalizację wyłącznika głównego prądu elektrycznego,
miejsca, w których znajduje się podręczny spzęt gaŚniczy oraz hydranty,

wykonyruaÓ okresowo następujące czynnoŚci:

a)

b)
c)

przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodÓw roboczych instalacji
elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat,

pzeprowadziÓ badanie instalacji odgromowej co najmniej raz na 5

lat,

pzegląd podręcznego spzętu gaśniczego nie zadziej niżrazw roku.
Sprawdzenie ciśnienia wyzutnika Środka gaŚniczego (gaśniceproszkowe)'
waga środka gaśniczego (gaśnice co2)' Zgodnie z instrukcją fabryczną, w
określonym czasie przez producenta dokonaĆ legalizacjizbiornika gaśnicy i

pzeładować środek gaśniczy.
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Sposob poddawania pzeglądom technicznym i czynnością konsenłacyjnym stosowanych w
obiekcie uządzen i spzętu.
Lp.

1.

2.

4

E

Rodzaj czynności
Konsenruacja i podręcznego sprzętu
gaśniczego /gaśnice i hydranty/

Pomiar rezystancji izolacji
przewodów roboczych nstalacji
elektrycznei
Kontrola stanu technicznego
przewodÓw kominowych
(spalinowvch i wentvlacvinvch)
Pomiar napięć i obciązeń
w instalacii elektrvcznei
Sprawdzenie skutecznoŚci działania
środków ochrony
przeciwporazeniowej w instalacj i
elektrvcznei
i

Termin
co najmniej
raz w roku

Uwagi

3zęściejwg zaleceń

1

Producenta spzętu

co 5 lat

co 1 rok
co 5 lat

co 5 lat

o.

Badanie instalacji odgromowej

co 5 lat

7

Badania hydrantów wewnętrznych
z pomiarem ciŚnienia iwydajnoŚci

co 1 rok

o
U.

Próby ciśnienia węzy hydrantowych

co 5 lat

Ww. uządzenia i sprzęt poddawane są pzeglądom technicznym

oraz po kazdym
uszkodzeniu

PN * EN 671-3 ciśnienie
1,2 MPa.
i

czynnoŚciom konserwacyjnym

przez uprawni one fi rmy.
Podręczny sprzęt gaŚniczy i hydranty poddawane są pzeglądom technicznym i czynnościom
konsenłacyj nYm przez firmę u prawnioną.
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Przy ustaleniu rodzaju i miejsc rozmieszczenia tablic bezpieczeństwa

i

ewakuacyjnych w obiekcie

naleŻy uwzględnić: charakter zagroŻenia pozarowego, rozwiązania budowlano-instalacyjne

obiektu, atakŻe sposoby zagospodarowania pomieszczeń magazynowych oraz kuchennych.
lloŚć rozmieszczonych tablic powinna byÓ wielkościąminimalną, niezbędną do prawidłowego

oznakowania obiektu. DobÓr znaków i oznakowania nalezy przeprowadzić zgodnie z Polską
Normą:
N-92/N-0

1

256 l 0 1 - Znaki bezpieczeństwa. och ro na przeciwpozarowa.

P N-92/N -0

1

256 l 02 - Znaki bezpiecze

P

ń

stwa. Ewaku

'|'3

acj a.
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p922ą R OWO

Prace niebezpieczne pozarowo to prace, ktÓrych prowadzenie moze powodowaÓ
bezpośrednie niebezpieczeństwo poŻaru lub wybuchu. Prace niebezpieczne pozarowo,
prowadzone pozawYznaczonym na stałe do tego celu miejscem, jak prace remontowobudowlane związane z uŻyciem otwańego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na
przyległych do nich terenach, a takze wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w
strefach zagroŻonych wybuchem naleŻy prowadziÓ w sposób uniemozliwiający powstanie
poŻaru lub wybuchu'

1.

Prace niebezpieczne poŻarowo, ktore mogą byÓ prowadzone, na terenie Urzędu to:

a) wszelkie prace z
np.:

-

otwartym ogniem, podczas ktÓrych występuje iskrzenie lub nagrzewanie

spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,
podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworÓw,
podgrzewanie lepiku, smoły, itp.,

b) wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazow
mieszaniny wybuchowe, np.

-

i pyłów, przy ktorych mogą powstaĆ

:

przygotowanie do stosowania gazÓw, cieczy i pyłów,

stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,
suszenie substancji palnych,
uSUWanie pozostałościtych substancji ze stanowisk pracy.

Do przestrzegania postanowień lnstrukcjizobowiązani sąwszyscy pracownicy uczestniczący

bezpośrednio lub poŚrednio w wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz
pracownicy nadzorujący przebieg tych prac.

2'

Zasady organizacyjne ustalania zabezpieczeń przeciwpozarowych prac niebezpiecznych
pozarowo:

1)

Prace pozarowo niebezpieczne mogą byĆ wykonywane na terenie podmiotu, pod
warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowiązujących

przezi w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.

2)

Wymagania' o których mowa ponizej ustalane są komisyjnie, kazdorazowo przed
rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej lnstrukcji oraz przepisy
szczegÓłowe.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pozarowo komisja zobowiązana jest:
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- oceniÓ zagroŻenie pozarowe w rejonie, w ktÓrym prace będą wykonywane,
- ustaliÓ rodzaj przedsięwzięĆ mających na celu niedopuszczenie do powstania

i

rozprzestrzeniania się pozaru lub wybuchu,
- wskazaÓ osoby odpowiedzialnezazabezpieczenie

miejsca pracy, za przebieg

oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

3)

Zasady działania komisji, o której mowa w pkt. 2

:

a) w skład osobowy komisji powinni wejśĆnastępujący członkowie
- osoba upowaznionaprzez Burmistrza - przewodniczący,
- kierownik grupy wykonującej prace - członek,
- specjalista ds. ppoz. - członek,

b) prace komisji organizuje jej przewodniczący,
c) komisja ze swoich prac sporządza ,,Protokół zabezpieczenia

:

przeciwpozarowego prac

pozarowo niebezpiecznych'' wg Wzoru podanego w załączniku nr

d)

1,

po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole przewodniczący wydaje

pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac Wg Wzoru podanego w załączniku nr

e) do obowiązku przewodniczącego nalezy zorganizowanie i zapewnienie

2,

dozoru

rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Protokole zabezpieczenia prac

pozarowo

3'

4)
5)

n

iebezpiecznych",

Rozpoczęcie prac następuje po wykonaniu zabezpieczeń określonych w zezwoleniu.
Po zakonczeniu prac całośćdokumentacji przechowuje pracownik ppoz.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegać następujących zasad:
1)

Niedopuszczalnejest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, jak

np.:

spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie, itp. w
pomieszczeniach, w ktÓrych (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane Są prace
z zastosowaniem materiałÓw palnych, polegające w szczególności na:

a) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozpuszczalników łatwo zapalnych'
b) szlifowaniu powierzchni wykonywanych z materiałow palnych,
c) zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykończeniowych przy
zastosowaniu materiałÓw palnych,

4.

d)

montowaniu wyposaŻenia wnętrz wykonanego z materiałÓw palnych.

Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będąwykonywane prace z
wsze

l

ki

ch

pa

l

nych

m

ate

ri

ałów i zanieczy szczen,

b) odsunięciu na bezpieczną odległośÓ od miejsc prowadzenia prac wszelkich
przedmiotow palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

c) zabezpieczeniu

przed działaniem np' odpryskÓw spawalniczych materiałów palnych,
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których usunięcie na bezpieczną odległośÓ nie jest mozliwe, przez osłonięcie ich
np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi, itp.,

d) sprawdzeniu, czy znajdujące się

w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądŹ rozpryskÓw
spawa

l

n

iczych n ie wym

e) uszczelnieniu

ag ają

zastosowan a okal nych zabezpieczen,
i

l

materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych,

kablowych, wentylacyjnych, itp' znajdujących się w poblizu miejsca prowadzenia prac,

D

zabezpieczeniu przed rozpryskamispawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodów elektrycznych oraz instalacyjnych zpalnąizolacją' o ile znajdują

się w zasięgu zagroŻenia powodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

g) sprawdzeniu, czy

w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich

nie prowadzono W ostatnim czasie pac malarskich lub innych przy uŻyciu substancji

łatwo zapalnych,

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac

-

m.in.:

napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki np. drutu

spawalniczego, elektrod, itp.,

-

materiałow osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku
prac,

-

niezbędnego sprzętu pomiarowego np' do pomiaru stęzeń par i gazów

-

palnych w rejonie prowadzenia prac, podręcznego sprzętu gaśniczego,
zapewnienia stałej drozności wyjśÓ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
n

5.

iebezpiecznych pozarowo.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo zuŻyciem cieczy, gazow i pyłow
mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaó
następujących zasad

:

a) dĘyc do zmniejszenia

lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez

wentylowan ie (mechan iczne,

b)

g

rawitacyjne) ub przewietrza
l

n

ie pom ieszczeń,

na stanowiskach pracy mogą znajdowaÓ się stosowane tam ciecze, gazy i pyły

palne w ilościniezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiającym
utrzymanie ciągłościpracy,

c)

zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien byó przechowywany
niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,

d) pozostawienie oprÓznionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,
e) po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie
zamknąÓ lub zabezpieczyc w inny sposÓb przed emisją do otoczenia znajdujących
się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

0

ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałościnie powinny zalegac na urządzeniach'
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stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłozu,

g) rozpoczęcie

pracy w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace

związane z uŻyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazow, moze nastąpiÓ
wyłącznie po uprzednim pomiarze stęzeń par cieczy lub gazow w pomieszczeniu
istwierdzeniu nie przekroczenia stęzenia równego 10%ich dolnej granicy
wybuchowości.

6.
7.

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy Wyposazyc w podręczny

sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaj umozliwiający likwidację wszystkich Źrodeł pozarU'

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowe, w budynku, pomieszczeniach oraz
pomieszczeniach sąsiednich nalezy przeprowadzic dokładną kontrolę, mającą na celu
stwierdzenie' czy nie pozostawiono tlących lub Żarzących się cząstek w rejonie
prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy poŻaru oraz czy sprzęt np.
(spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źrodełzasilania i nalezycie

zabezpieczony przed dostępem osÓb postronnych' Kontrolę taką nalezy ponowić po
upływie4 godzin, aw razie konieczności po B godzinach, licząc od czasu zakonczenia prac
poŹarowo niebezpiecznych.

B.

Prace niebezpieczne poŻarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaśsprzęt uzywany do wykonywania
prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwościąwywołania
poŻaru'

9.

Butle z gazami spręzonymi mogą znajdowaÓ się na terenie obiektu wyłącznie w okresie

wykonywania prac i pod stałym nadzorem'
10. obowiązki osób dozorujących przebieg prac niebezpiecznych pozarowo.

osoba, która została upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo powinna w szczególności:

1)

znać obowiązujące przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych
przepisów przez podległych pracownikÓw,

2)

dopilnowaÓ' aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk,

przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

3)

sprawdzac zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
or

az wy dac polecen ia gwara ntujące natych

m

iastową kwid ację stwie rdzonych
l i

niedociągnięć,

4)

wstrzymac prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo
powstania poŻaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,

5)

brac udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac

niebezpiecznych pożarowo.
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11. Do obowiązkÓw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo naleŻy w szczegolności:

1)

sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia sątechnicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed

2)
3)

m ozl

iwością za

i

ni

cjowan ia or az r ozprzestrzen ian a poza rU,

ścisłeprzestrzeganie zaleceń zawańych w protokole

i

i

zezwoleniu na prowadzenie prac,

znajomość przepisów przeciwpozarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
zasad postępowania w pzypadku powstania pozaru,

4)

sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

5)

ścisłeprzestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych,

6)

sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało Wyposazone
w odpowiednią ilośći rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,

7)

rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowe tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, względ nie na wyraŹne polecenie bezposred

n

iego przełozonego

kierującego tokiem pracy,

B)

poinstruowanie pomocnikÓw o Wymaganiach przeciwpozarowych obowiązujących dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

9)

przerwanie prac W przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umozliwiających
powstanie i rozprzestrzenianie się pozaru orazzgłoszenie tego faktu przełozonemu,

10) meldowanie bezpośredniemu przełozonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych

pożarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego
w czasie wykonywania prac,
11)

dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska ijego otoczenia w
celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie
zainicjowano pozaru,

12)

wykonywanie wszelkich poleceń przełozonych i organow kontrolnych w
sp
n

UWAGA

rawa c h związany ch z zabezpieczen iem przeciwpoza rowym

p

rac i czyn n ości

iebezpiecznych pozarowo.
!

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pozarowo, co do których istnieją

wątpliwoŚci związane z określeniemzagroŻenia, sposobu zabezpieczenia, itp. sposób ich
realizacji naleŻy skonsultować z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo

pozarowe budynku.
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ROzDzl,AŁ |/II
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ZAGROZENIA
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IEJSCO IIVEG O

Zadania i obowiązki Burmistrza (lub osoby Wyznaczonej / upoważnionej zgodnie z
rozdziałem Xl)'

1.

2'

W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagroŻenia koordynuje akcją
ratowniczą i kieruje nią do czasu przybycia jednostek ratowniczych PSP.

W szczegÓlności do obowiązków Burmistrza naleŻy

a)

kierowanie akcją gaŚniczą prowadzonąprzez pracownikÓW Za pomocą podręcznego
sprzętu gaŚniczego'

b)

wydanie polecenia oraz dopilnowanie wykonania opuszczenia obiektu przez osoby
przebywające w budynku,

c)

podjęcie decyzji o podjęciu ewakuacji mienia (w razie konieczności),

d)
e)

wskazanie stref i pomieszczeń, do ktorych naleŻy ewakuowaĆ ludzi oraz mienie,

D

koordynowanie wspÓłdziałania pracownikÓw,

przydzielenie zadań poszczególnym pracownikom,

g)

zapewnienie ładu i porządku podczas ewakuacji,

h)

po przybyciu jednostek ratowniczych Państwowej Strazy Pozarnej informowanie

i)

dowódcy o sytuacji pozarowej oraz podjętych działaniach,
udział w pracach sztabu akcji ratowniczej.

Zadania i obowiązki wszystkich pracowników:

a)
b)

c)

alarmowac współpracownikÓw, przełoŻonych, Burmistrza,
podjąc próbę działan gaŚniczych za pomocągaŚnic oraz hydrantow wewnętrznych,

opuścićzagroŻone pomieszczenie, udając się najkrÓtszymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnąlrz budynku,

d)
e)

udzielic pomocy W opuszczeniu obiektu osobom przebywającym cZaSoWo,

D

zachowaÓ spokój i rozwagę.

podporządkować się zarządzeniom kierującego działaniem ratowniczym,

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo

-

gaśniczejpowinna pamiętaó, że:

a) w pierwszej kolejnościnalezy prowadziĆ ratowanie
b) usunąÓ z zasięgu ognia wszystkie mater|ały palne,

zagroŻonego Życia ludzi,
a W SzczegÓlnoŚci

butle z gazami

palnymi, spręzonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi oraz cenne urządzenia',

c)

wyłączyc dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pozarem;

d)

nie otwierac bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w ktÓrych powstał poŻar

poniewaz dopływ powietrza sprzyja rozprzesluenianiu się ognia.

UWAGA: Nie wolno gasic wodą instalacji i urządzen elektrycznych będących pod napięciem.
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RozDzIAŁ VIII zAs.ADY
Rozlw E s zCzA N IA PoD RĘ CzN E G O
s PRZĘTU GAŚtwczeGO ORAZ
zAsADY JEGO oE SŁIJGI I UZYCIA
I

Zasady ogÓlne:

1.

Podręczny sprzęt gaŚniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w pierwszej fazie ich
powstawania. Do podręcznego sprzętu gaŚniczego zalicza się wszelkiego rodzaju gaśnice
(płynowe, pianowe, proszkowe, Śniegowe), małe agregaty gaśnicze(do 25 kg środka

gaśniczego) oraz koce gaśnicze. Przy ustalaniu rodzĄu sprzętu gaśniczego stosuje się
następujące zasady:

a)

b)

do gaszenia pozarÓw grupy A (w których występuje zjawisko spalania zarowego,
np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe,

do gaszenia pozarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod
wpływem temperatury, benzyn' alkoholi, olejÓw, tłuszczów, lakierow) stosuje się

c)
d)

zamien nie gaśnice, pianowe, śniegowe,proszkowe,
do gaszenia pozarów grupy C (gazÓw palnych, np. propanu' acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe,
do gaszenia pozarÓw grupy D (metali np. aluminium, sod, potas, lit, magnez) stosuje się

gaśnice proszkowe.

2.

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaŚniczego nalezy przestrzegaÓ następujących
zasad.

a)

sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy
wejŚciach i klatce schodowej, pzy przejściach, na korytarzach. W pomieszczeniach

b)
c)
d)
e)

przy wyjŚciach na zewnątz,

w budynkach wielokondygnacyjnych sprzęt umieszcza się w tych samych miejscach na
kaŻdej kondygnacji' jeŚli jest taka mozliwoŚó,
miejsca Wyznaczone na sprzęt naleŻy oznakowaĆ zgodnie z Polską Normą

PN- 92iN-01256t01,
do sprzętu powinien byÓ zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 'l m,

sprzęt naleŻy umieszczaÓ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne

orazdziałanie ŹrÓdeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione),

0
g)

odległośćdojŚcia do sprzętu nie powinna byÓ większa niz 30 m,
2kg środkagaśniczegozabezpiecza 1O0 m2 powierzchni budynku'
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RozDzIAŁ IX
O
1.
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Nadrzędnym celem, któremu muszą byÓ podporządkowane inne zadania, jest ratowanie
zycia ludzkiego. Kazdy pracownik powinien dokładnie znaÓ wszystkie drogi ewakuacyjne oraz
mozliwościwydostania się z pomieszczenia, w którym pracuje lub przebywa. Drogi
ewakuacyjne sąto korytarze, klatka schodowa, drzwi na drogach ewakuacyjnych, schody

i

wyjściaewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku lub do innej strefy pozarowej.
2.

W przypadku zagroŻenia powodującego koniecznośÓ ewakuacji osÓb i mienia z obiektu
decyzję wydaje osoba najstarsza funkcją lub osoba przez niąupowazniona, odpowiedzialna

zabezpieczeństwo osÓb

i mienia,

znajdująca się aktualnie w budynku. Decyzja ta musi

zawierac informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejnościopuszczania obiektu'
3

Przed ogłoszeniem alarmu i rozpoczęciem ewakuacji nalezy ustalic:

a)

żrodłazagroŻenia,lokalizację poŻaru, kierunek rozprzestrzeniania się ognia, dymów

i

gazow toksycznych będących produktami spalania,

b)

ilośÓ osÓb bezpoŚrednio zagroŻonych, przewidzianych do ewakuacji w pierwszej

kolejności,

c)
d)

stan fizyczny i psychiczny osób przewidzianych do natychmiastowej ewakuacji,

e)

drogi i kierunki ewakuacji.

ilośó osÓb zagroŻonych poŚrednio, przewidzianych do ewakuacjiw póŹniejszym terminie,

Niezwłocznie powiadomiÓ wszystkie osoby przebywające w budynku o powstałym
zagroŻeniu,
5.

j

eg

o

ch a

rakterze

or

az

ko

n

ieczności ewakua

cj i.

Alarm o niebezpieczeństwie i koniecznoŚci rozpoczęcia ewakuacji powinien być ogłoszony za
pomocą gońcÓw lub innych dostępnych środkÓw łączności(np. telefon)'

6.

Po ogłoszeniu alarmu, pracownicy kierująsię na korytarz ido wyjściaz budynku. W
pienruszej kolejności naleŻy ewakuowaÓ pracownikÓw z tych pomieszczeń, w ktÓrych

powstał poŻar, ktÓre znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia orazz

pomieszczeń, z których wyjścielub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacyjnych moze
zostaĆ odcięte przez poŻar lub zadymienie' Nalezy dąŻyc tez do tego, aby wŚrod

ewakuowanych w pierwszej kolejnościbyły osoby o ograniczonej (z roŻnych względów)
zdolnoŚci poruszania się' Natomiast zamykaÓ strumień ruchu powinny osoby' ktore
mogą poruszaÓ się o własnych siłach. W stosunku do osÓb będących w szoku mozna

zastosować przymuS fizy czny.
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sPosoby ewakUacii osób o ograniczonej zdolności poluszania się,
bez użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego

Wyprowadzanie

ffi

Przenoszenie

pżez jedną osobę

,.f

prŻez jedną

osobę chwytem ''tlUmokowym''

i--

/ Ł_9 .b

{

lYt#

{,ffi

i-l

tutt(

lt7

PrŻenoszenie przez
jedną osobę chwttem "stlażackim''

wyprowadzanie przez dwie osoby

ffiffi
Pżenoszenie przez dwie osoby

Przenoszenie

przeŻ jedną

osobę chwytem ''na barana''

sposobem kombinowanym

7.

Kierujący akcją wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegÓlnych
grup ewakuowanych. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, określając

sposoby, kolejnośÓ i rodzaj ewakuowanego mienia' Ewakuacja mienia nie moze odbywac
się kosztem sił i Środków niezbędnych do ratowania ludzi. Ewakuację mienia naleŻy
rozpocząc od najcenniejszych przedmiotÓw, urządzeń i dokumentacji.

osoby Wyznaczone do prowadzenia ewakuacji powinny ściślewspółpracowaĆ z
kierującym akcją i wykonywaó jego polecenia.
9.

W przypadku odcięcia drÓg wyjŚcia dla ewakuowanych, znajdujących się w strefie
zagroŻenia, nalezy zebrac ludziw miejscu najbardziej oddalonym odżrodła pozaru

iw

miarę istniejących warunkow ewakuowac na zewnątrz, przy pomocy sprzętu
ratowniczego, przybyłych jednostek strazy pozarnych lub innych jednostek ratowniczych.
10.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych naleŻy poruszaĆ się w pozycji nachylonej
starając się trzymac głowę jak najnizej ze względu na to, ze w dolnych pańiach

pomieszczeń i drÓg ewakuacyjnych panowac będzie mniejsze zadymienie. Usta i drogi
oddechowe nalezy w miarę mozliwościzasłaniać tkaniną zmoczonąw wodzie * sposob
ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki dróg

ewakuacyjnych nalezy poruszaÓ się wzdłuz ścian by nie straciÓ orientacji, co do kierunku
ruchu.
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Nadrzędnym celem, któremu muszą byÓ podporządkowane inne zadania, jest ratowanie
Życialudzkiego. Kazdy pracownik powinien dokładnie znaÓ wszystkie drogi ewakuacyjne oraz
mozliwoŚci wydostania się z pomieszczenia, w którym pracuje lub przebywa. Drogi
ewakuacyjne sąto korytarze, klatka schodowa, drzwi na drogach ewakuacyjnych, schody

i

wyjściaewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku lub do innej strefy pozarowej.
2.

W przypadku zagroŻenia powodującego koniecznośc ewakuacji osób i mienia z obiektu
decyzję wydaje osoba najstarsza funkcją lub osoba przezniąupowazniona, odpowiedzialna

zabezpieczeństwo osób imienia, znajdująca się aktualnie w budynku' Decyzja ta musi
zawierać informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejnościopuszczania obiektu.
3.

Przed ogłoszeniem alarmu i rozpoczęciem ewakuacji nalezy ustaliÓ:

a)

ŹrodłazagroŻenia, lokalizację poŻaru, kierunek rozprzestrzeniania się ognia' dymów
gazow toksycznych będących prod uktam i spal

b)

a n

i

i

a,

iloścosób bezpośrednio zagroŻonych, przewidzianych do ewakuacji w pierwszej
kolejności,

4.

c)
d)

stan fizyczny i psychiczny osób przewidzianych do natychmiastowej ewakuacji,

e)

drogi i kierunki ewakuacji.

Niezwłocznie powiadomic wszystkie osoby przebywające w budynku o powstałym
za

5.

iloścosÓb zagroŻonych pośrednio,przewidzianych do ewakuacji w póŹniejszym terminie,

g

rozen u, jeg o ch a rakterze
i

or

az

ko

n

iecznoŚci ewakuacj

i.

Alarm o niebezpieczeństwie i koniecznoŚci rozpoczęcia ewakuacji powinien być ogłoszony za
pomocą gońcÓw lub innych dostępnych Środków łączności(np. telefon)'

o.

Po ogłoszeniu alarmu' pracownicy kierująsię na korytarz ido wyjściaz budynku. W
pierwszej kolejnościnalezy ewakuowaÓ pracowników z tych pomieszczeń, w ktorych
powstał poŻar, które znajdująsię na drodze rozprzestrzeniania się ognia orazz

pomieszczeń, z których wyjścielub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych moze
zostaÓ odcięte

puez poŻar lub zadymienie. Nalezy dąŻyć tez do tego, aby

wŚrÓd

ewakuowanych w pierwszej kolejnościbyły osoby o ograniczone1 (z rożnych względów)

zdolnoŚci poruszania się. Natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, ktÓre
mogą poruszaÓ się o własnych siłach. W stosunku do osób będących w szoku moŻna

zastosować przym us fizy czny

.
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sposoby ewakuacji osób o oglaniczonej zdolności poruszania 5ię,
bez użycia specjalistycznego sprŻętu ratowniczego

ff,,d

ffiffi

Przenoszenie

WyprowadŻanie puez jedną osobę

przez jedną osobę chwytem ''tlumokowym'

PrŻenosŻenie przeŻ
jedną osobę chwt4em "strażackim"
Wyprowadzanie

przez dwie osoby

ffiffi
Pu enoszenie przez jedną osobę chwytem ''na barana''

Przenoszenje przez dwie osoby
sposobem " kombinowanym

7.

Kierujący akcj ą wyzn acza osoby

od powiedzi alne

za przebieg ewaku

acj i

poszczegol nych

grup ewakuowanych. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, okreŚlając

sposoby' kolejności rodza1ewakuowanego mienia. Ewakuacja mienia nie moze odbywaÓ
się kosztem sił i ŚrodkÓw niezbędnych do ratowania ludzi. Ewakuację mienia naleŻy
rozpocząc od najcenniejszych przedmiotów, urządzeń i dokumentacji.
B.

osoby wyzna;zone do prowadzenia ewakuacji powinny ściślewspÓłpracowaĆ z
kierującym akcją i wykonywaÓ jego polecenia'
W przypadku odcięcia dróg wyjściadla ewakuowanych, znajdujących się w strefie
zagroŻenia, naleŻy zebrac ludzi w miejscu najbardziej oddalonym od żrodłapozaru i w
miarę istniejących warunkÓw ewakuowac na zewnątrz, przy pomocy sprzętu
ratowniczego, przybyłych jednostek strazy pozarnych lub innych jednostek ratowniczych'

10. Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych naleŻy poruszaÓ się w pozycji nachylonej

starając się trzymać głowę jak najnizej ze względu na to' ze w dolnych pańiach

pomieszczeń i drog ewakuacyjnych panowac będzie mniejsze zadymienie. Usta i drogi
oddechowe naleŻy w miarę mozliwościzasłaniać tkaniną zmo:zonąw wodzie

- sposob

ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki drÓg

ewakuacyjnych nalezy poruszaÓ się wzdłuz ścianby nie stracić orientacji, co do kierunku
ruchu.
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11. Po zakończeniu ewakuacji nalezy w miarę mozliwościdokładnie sprawdzić czy WSzyScy

pracownicy opuŚcili budynek. W razie podejrzenia, Ze W opuszczonym budynku

pozostali ludzie, naleŻy natychmiast poinformować dowodcę jednostki ratowniczogaŚniczej Państwowej Strazy Pozarnej.
12' Z chwiląprzybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący

ewakuacją zobowiązany jest do złoŻenia krÓtkiej informacji o przebiegu akcji _ dowódcy
przybyłejjednostki taktycznej strazy pożarnej, a następnie podporządkowanie się
poleceniom wydanym przez tegoŻ dowódcę.

obowiązki osób przebywających w obiekcie na wypadek ogłoszenia alarmu
ewakuacyjnego:

1)
2)

Przerwac natychmiast pracę iwykonywane czynnoŚci'
WyprowadziÓ pracownikÓw oraz interesantÓw na korytarze i skierowaÓ ich do klatki
schodowej, a następnie do wyjŚcia z budynku (WyjścieEwakuacyjne).

3)

W czasie trwania ewakuacji zachowaĆ ciszę i spokój.

4)
5)

Nalezy iśÓ szybko, ale nie wyprzedzaÓ innych' aby nie powodowaÓ zamieszania.
Nie wolno zatrzymywaÓ się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku
ewakuacji.

13. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

1)

2)

ogłosić niezapowiedziany alarm o poŻarze.
Przeprowadzic ewakuację ludziz Wszystkich pomieszczen nazewnątrz budynku,
najkrotszymi drogami ewakuacyjnymi.

3)
4)

Powyzsze cwiczenia prowadzió w terminach nie rzadziej jak raz na dwa lata.

Sporządzić plan - konspekt Ćwiczeń z ewakuacji obiektu lub jego części,wg. Wzoru
stanowiącego załącznik nr 5.
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I.

1.

Alarmowanie.

KaŻdy, kto zauwaŻy nawet najmniejszy poŻar obowiązany jest natychmiast zaalarmowaÓ:

Państwową Straz Pożarną telefon 998;
osoby znajdujące się w najbliŻszym sąsiedztwie pożaru głosem lub syreną alarmową wg
przyjętego systemu syg nałów alarmowych

2'
3'

;

Zachowac spokÓj i nie dopuścićdo paniki.
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strazą Pozarną nalezy wyraznie podaĆ:

-

gdzie się pali - dokładny adres obiektu, na którym piętrze, który pawilon;
co się pali (np. szafa w pokoju na drugim piętrze);
czy istnieje zagroŻenie zycia ludzi;
numer telefonu, z którego zgłasza się pozar i swoje nazwisko.

UWAGA: odłozyc słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
odczekaÓ chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4. W razie

-

-

Policja: 997,
Pogotowie Ratunkowe: 999,
Pogotowie Energetyczne: 991,
Pogotowie Gazowe: 992,
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994.

IL

1'

potrzeby alarmowaÓ:

Akcja ratowniczo

-

gaśnicza.

Rownocześnie z alarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy przystąpiÓ do akcji ratowniczo

-

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego'

2.

Do czasu przybycia strazy kierownictwo akcją obejmuje Burmistrz lub osoba przez niego

wyznaczona.

3'

Po przybyciu jednostek strazy pozarnej, kierownictwo akcją obejmuje dowódca przybyłych
jednostek.

4.

Kierujący działaniem ratowniczym moze:

-

zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
wstrzymac ruch drogowy oraz wprowadzic zakaz przebywania osob postronnych w
rejonie działania ratowniczego'
ma prawo Żądac niezbędnej pomocy od instytucji, podmiotów gospodarczych i osob

fizycznych.

5. KaŻda osoba przystępująca do akcji ratowniczo

- gaśniczej powinna pamiętac, ze:
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Arkusz aktualizacyjny instrukcji bezpieczeństwa pozarowego
Lp.

Data

Nazwa dokumentu

Treść

Podpis

L

2.

3

4
5
6
7.
8

I
10

11.

Zgodnie z $ 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dniaz

dnia 21

kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektÓw
budowlanych iterenów. (Dz. U. z2006 r. NrB0, póz.563), instrukcja bezpieczeństwa pozarowego
podlega aktualizacji co najmniej razna dwa lata, atakŻe po takich zmianach sposobu uzytkowania
obiektu, które wpływają na zmianę warunkÓw ochrony przeciwpozarowej.
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Zał. Nr 5

Plan - konspekt ćwiczeń z ewakuacji obiektu Iub jego części.

1'
2.
3.

Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zbiórki

4.

osoba odpowiedzialna iwyznaczona do wykonania ćwiczenia.

Czas i termin przewidywanego Ówiczenia
Cel Ówiczeń

lmię i

5.

nazwisko

stanowisko

Funkcja

Środki ,,POZORACJl'' np.: nosze, wózki, koce.

Uzyto:
1...............

6.
7.
B.
9.

2.................

Powiadomiono Państwową Straz PoŻarnąw dniu
......... pismem

Powiadomiono w

dniu

o

z dnia

pismem z dnia........

Zakonczenie ćwiczeń nastąpiło w

lub FAX nr................... o godzinie...............

dniu..''....

'.... o godzinie....'....'...''

Uwagi iwnioski.....

10. Załączniki: rysunek lub szkic sytuacyjny.

Plan sporządził:

URZĄD MlEJSKI W WĄGROWCU' ul. Kościuszki15a 62 _ 100 Wągrowiec

godzinie

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 15 A

lNsTRU KCJA BEzPlEczEŃSTWA PozARoWEGo

Strona 33 z 35

Zał' Nr 4
pieczęć nagłÓwkowa

Nazwisko

i imię

OSWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zaznajomiony (a) z obowiązkami i
z a da n ia m

i

W z akre si e p rze strzeg

a n

i

a

p

rze p

i

sów

p

rze c iw p oż a rowych

o

raz

lnstrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego W obiektach Urzędu Miejskiego w
Wągrowcu i zobowiązuję się do ich ścis/egoprzestrzegania.

osoba prowadząca szkolenie

podpis pracownika
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Zał. Nr 3

Ramowy program szkolenia podstawowego pracowników W zakresie
och rony przeciwpożarowej.

llość

Temat

L. p.

godzin

zajęc

1

2

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony
p rzeciwp oza rowej, wytyczn e i zarządzeni a reso rtowe,
instrukcje przeciwpozarowe.

ZagroŻenie pozarowe w obiekcie, przyczyny powstania
rozprzestrzen a n ia się pozarÓw.

I

i

0,5

i

J

Zadania i obowiązki pracownikÓw zakresie zapobiegania pozarom.

0,5

4

Zadania i obowiązki pracownikow w wypadku powstania pożaru.

0,5

5

Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji.

0,5

6

Podręczny sprzęt gaśniczy. Praktyczna znajomoŚÓ sposobu uŻycia
izastosowania
Razem:

URZĄD MlEJSKI W WĄGROWCU, ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec
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A

Sposób wykonania pracy'

Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca

pracy, środkÓw zabezpieczających
prac niebezpiecznych pożarowo:

Nazwisko i

imię.....'....

b) wyłączenie rejonu
Nazwisko i

c)

i

zabezpieczenie toku

Wykonano' Podpis.

prac spod napięcia:

imię.........

Wykonano' Podpis

stosowanie środkÓw zabezpieczających organizację pracy i instruktaz:
Nazwisko i

Uwaga

9'
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!

imię.'''.....

............'Wykonano. Podpis

niepotrzebne skreŚlić

Zezwalam na rozpoczęcie prac:
w

dniu(ach)

.. od

godz.

.. do godz.

(Zezwo|enie jest Wazne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8)

Wnioskujący

Przewodniczący Komisji

Wykonawca:
podpis

podpis

Uwaga:

odbierający przekazuje zezwolenie Przewodniczącemu Komisji celem włączenia do akt.

URZĄD MlEJSK|WWĄGROWCU,
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-
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Zał' Nr

zEzwoLENlE NR ...............
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
1.

Miejsce pracy

2.

Rodzaj pracy

3.

Czas pracy

(kondyg nacja, pomieszczenie, instalacja)

.

dnia...........

..... od

9od2...........

do godz.

4'

ZagroŻenie pozarowe /wybuchowe/ w innym miejscu pracy.

5.

SposÓb zabezpieczenia przed mozliwościązainicjowania pozaru /wybuchu/:

6.

Srodki zabezpieczenia'.
przecrwpozarowe

bhp

rnne

..

URZĄD MlEJSK|WWĄGROWCU' ul. Kościuszki 15a 62_ 100 Wągrowiec

2

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 15 A

6.

7

'

B.

9.
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Srodki i sposób alarmowania strazy pozarnej oraz wspÓłpracowników w
przypad ku zaistnienia poŻaru'.

osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac niebezpiecznych pozarowo (spawalniczych):

osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczeństwa
pozarowego w toku wykonywania prac spawalniczych:

osoby zobowiązane do pzeprowadzenia kontroli rejonu prac Spawalniczych po
ich zakończeniu:

Podpisy członkÓw komisji

(imię, nazwisko i rodzaj zajmowaneqo stanowiska)
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Zał. Nr

PRoToKoŁ

1.

2.

3.

4.

5.

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo
niebezpiecznych
Nazwa i okreŚlenie budynku-pomieszczenia

i miejsca, w

ktorym przewiduje się

wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo (spawania):

pozarowe materiałÓw
Kategoria zagroŻenia wybuchem oraz właściwości
palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu:

Rodzaj elementów budowlanych (zapalnośc) występująca W danym budynku,
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo
(spawalniczych):

Sposob zabezpieczenia pozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,
urządzenia, itp' na okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo
(spawalniczych):

llośÓ i rodzaje podręcznego sprzętu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac
niebezpiecznych pozarowo (spawalniczych)
:

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU'

uI.
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ROzDzlAŁ XII
ORGAIVIZACJA T ZASADY
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1'
2.

Wszystkich pracownikow nalezy zapoznać z niniejszą instrukcją.

okresowo naleŻy organizowaÓ szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
Szkolenie może prowadziÓ osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do
wykonania czynności z zakresu ochrony przeciwpozarowej zdobyte w szkołach PSP.

3.

Szkolenia powinny obejmowaÓ następujące zagadnienia:

a.
b.

c.

4.

zagrozenie pozarowe, przYczyny powstawaniai rozszerzania się poŻarow,
zadania i obowiązki pracownikÓW W przypadku powstania pozaru,
podręczny sprzęt gaśniczy i Środki gaŚnicze, urządzenia przeciwpozarowe'

Ponadto nalezy zapoznac pracownikówz następującymi aktami prawnymi
dotyczącymi bezpieczeństwa pozarowego.

a.

ustawąz dnia 24 sierpnia 1991

r. o

ochronie przeciwpozarowej;

w szczególności rozdział 2,

b.

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia'16 czenłca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
innych obiektÓw budowlanych

5.

i

budynków;

terenów (Dz' U. z 2003 r. Nr 1 21 , poz. 1 139).

Ramowy program szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej stanowi
załącznik nr 3'

6.

Po odbyciu przeszkolenia pracownicy powinni potwierdziÓ ten fakt własnoręcznym
podpisem na formularzu jakw załącznik4.
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XI

AL^ARIWOI/VE

1. WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH:
Lp.
1

2

Nazwisko i
imię
Stanisław
Wilczyński
Grzegorz
Kamiński
Sturma Marek

Komórka
organizacyjna
Burmistrz

Zastępca
Burmistrza
Sekretarz Miasta

Adres zamieszkania
Wągrowiec ul' Lipowa
33Dt4
Wągrowiec ul. Lipowa 17

Tel.
słuzbowy

Tel. domowy,

262 03 46

262
604
262
600
262

262 03 46

D/6

Wągrowiec os. WschÓd

268 03 04

13t7
4..
5
o.
7.

B.

TchÓrzewskl

Krzysztof
Walkowiak
Ryszard
Zegańowska
Barbara
MrÓz Ryszard

Cholewiński
Zbigniew

Kierownik Wydziału
lnfrastruktury
Kierownik Wydziału

oświaty
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego
Komendant Strazy

Wągrowiec ul.
Sienkiewicza 18
Wągrowiec ul. Jesienna
4
Wągrowiec ul'
Kościuszki 33 A
Wągrowiec ul. Kcyńska

Miejskiej

72

lnspektor ds.
obronnych

Wągrowiec ul.
Łakińskiego 12

268 03 18
268 03 23
268 03 27

268 03 33

268 03 30

komÓrkowy

11 17
062 258

34

1'.|

B7B 506

10 09
BBB 919 663
262 188 7
604 132 936
262 22 19
693 144 815
268 51 66
728 253 555
262 54 84
604 958 306
698 270 200
262 31 73

609 128 7 12

Straz Pozarna

998

Straz Pożarna

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Policja

997

Pogotowie Energetyczne

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Wodociągowe

994
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pierwszej kolejności naleŻy przeprowadzić ratowanie zagroŻonego zycia

ludzkiego,

-

naleŻy wyłączyĆ dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych poŹarem,

usunąc z zasięgu ognia wszystkie przedmioty palne,
nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w ktorych powstał poŻar,

szybkie i prawidłowe uruchomienie środków gaśniczych umozliwia ugaszenie
pozaru w początkowejjego fazie.

UWAGA: Nie wolno gasió wodą urządzeń i instalacji elektrycznych będących pod
napięciem'
II

L Zabezpieczenie pogorzeliska.

Burmistrz odpowiedzialny jest za:

-

zabezpieczenie miejsca poŻaru, wystawienie posterunku pogorzeliskowego,
przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakonczeniu działalnościkomisji powołanej
do ustalenia przyczyny powstania pozaru.

URZĄD MIEJSK! W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 10O Wągrowiec
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Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia NR 80/2010
Burmistrza Miasta
Wagrowca

A

zdnia 23.06. 2010

I

r.

NSTRU KCJA

BEZPIEc-ZENSTWA
POZAROWEGO
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PODSTAWA PRAWNA
(tj Dz U.z2006r.Nr96pÓz'

1. Ustawazdnia24sierpnia1991 r.oPaństwowejStrazyPozarnej
667 zpÓz' zmian.).

Z.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.
2002 r. Nr 147 poz. 1229 z poz. zmian.).

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz

4.

Rozpouądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 roku

U.z2006

r. Nr 156, poz. 1118zpÓżn.zm.).

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkÓw, innych obiektów budowlanych

i terenÓw. (Dz.

U. z2006 r. Nr B0, póz. 563).

5.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodę oraz drÓg pozarowych (Dz' U. z
2003 r. Nr'121' pÓz. 1139).

6.

Rozpouądzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie. (Dz. U. z2002 r. Nr75, poz.
690

zpoz. zmian.).

7.

PN-92/N-01 256101 - Znaki bezpieczeństwa. ochrona przeciwpozarowa.

B.

PN-92/N-01256102 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

9.

PN-657 M - 5152O -"PoŻarnicze tablice informacyjne".

1o. PN-B6/E-o50o3.0'1 1'1.

ochrona odgromowa obiektów budowlanych'

PN-EN 671-3 - Stałe urządzenia gaśnicze _ Hydranty wewnętrzne.

Budynek UM

przy ul. Kościuszki17

tłozDzIAŁ I

lNSTRUKCJA BEzPlEczEŃSTWA PozARoWEGo

PRZE D IW IOT I 1.

A

T<T?ES

OPRAC

Strona 3 z 35

OVUA N I.A^

lnstrukcja bezpieczeństwa poŻarowego dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,

budynek przy ul. Kościuszki 15 A zwana dalej lnstrukcją' określa:

a)
b)
c)
d)
e)
D

warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikające zprzeznaczenia obiektu,
sposÓb poddawania przeglądom technicznym i czynnoŚciom konserwacyjnym

stosowanych w obiekcie uządzeń przeciwpozarowych i gaśnic'
sposoby postępowania na wypadek poŻaru i innego zagroŻenia,
sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pozarowym, jezeli
takie prace są przewidziane,

sposoby praktycznego sprawdzania organizacji

i

warunków ewakuacji ludzi,

sposoby zaznĄamiania uzytkowników obiektu z treściąprzedmiotowej
i

n

strukcj i oraz przepi sam i przeciwpozarowymi.

2.

Postanowienia lnstrukcji obowiązująwszystkich pracowników.

3'

Z postanowieniami lnstrukcji naleŻy zapoznaĆ pracownikÓw.

4.

Przyjęcie do wiadomości postanowień lnstrukcji, pracownicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu'

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do lnstrukcji. oświadczenie to'

naleŻy

włączyc do akt osobowych pracownika.

6.

lnstrukcja bezpieczeństwa pozarowego powinna byÓ poddawana okresowej

aktualizacji, co najmniejraz na dwa lata, a takze po kazdych zmianach sposobu
uzytkowania obiektu, lub procesu technologicznego' ktÓre mająwpływ na warunki
och rony przeciwpoza rowej.

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki '15a 62 _ 100 Wągrowiec
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Lokalizacja.
Budynek Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zlokalizowany jest przy ul. KoŚciuszki 17.

2.

Parametry budynku.

1) Powiezchnia uzYtkowa:

577 ,55m2.

- piwnica: 180,20 m2,
- pańer: 231,24 m2,
_

pierwsze piętro: 166,41m2,

Powierzchnia

2)

zabudowY:

Kubatura

3)

253,12

m2

'

1.181,0 m3'

9'20 m [N - niski].
Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest obiektem murowanym, konstrukcja dachu
drewniana kryta dachówką. Budynek posiada dwie kondygnacje z podpiwniczeniem,

4) WysokoŚc:
5)

się kotłownia, warsztat, archiwum dowodow osobistych i akt
Urzędu Stanu Cywilnego. Na pienruszej kondygnacji znajdują się pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia pomocnicze oraz sala ślubów. Na drugiej kondygnacji

w

ktÓrym znajduje

znajdują się pomieszczenia biurowe i pomieszczenia pomocnicze. Schody łączące
pierwsza i drugą kondygnację wykonane są z drewna' Budynek ogrzewany jest z
własnej kotłowni opalanej na gaz ziemny. Przyłącze gazowe znajduje się od strony
pÓłnocno-wschodniej budynku'

3.

Parametry pozarowe występujących substancji palnych'

1)
2)
3)

Palny wystroj wnętrz (meble, dokumentacja, zasłony, wykładziny podłogowe)'
Elementy, akcesoria komputerow z tworzyw sztucznych, gumy itp.
Dokumentacja, akta, opakowania kańonowe stanowiące zasadniczy skład obciąenia
ogniowego.

Materiały te spalają się kopcącym płomieniem z równoczesnym wydzielaniem gazow
toksycznych.

4'

Kategoria zagroŻenia ludzi- ,,ZL lll" ( budynek uzytecznoŚci publicznej, nie
zakwalifikowany do ZLIiZL ll). Z uwagi na występujące elementy konstrukcyjne
drewniane ( klatka schodowa, stropy i dach ) budynek nie spełnia wymagań
okreŚlonych w przepisach przeciwpożarowych. Dostosowanie do tych wymagań

4'

nalezy dokonac podczas najblizszego remontu w tym obiekcie.
Przewidywana ilośĆosób W budynku' 20 pracowników oraz interesanci, łącznie
do 50 osób.

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki

5.
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ocena zagroŻenia wybuchem.
W budynku, ze względu na składowane materiały oraz zainstalowane zabezpieczenia
w kotłowni z kotłem na gaz ziemny nie występują strefy zagroŻenia wybuchem.

6.

Podział na strefy pozarowe'
Budynek stanowi jedną strefę pozarową o powierzchni 577 ,B5m2.

7'

Klasa odpornościpozarowej budynku,,c" [N].

B.

Warunki ewakuacyjne.

1) obiekt posiada 2 wyjścia ewakuacyjne z budynku.

2) DługoścdojśÓ ewakuacyjnych nie przekracza 40m pzy jednym dojściu.
3) Minimalna szerokośĆ uzytkowa biegów, schodÓw i spoczników spełnia wymogi
warunków technicznych.

4)

9.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowano tablicamizgodnie z PN_92IN-01256102.

Sposób zabezpieczania instalacji uzytkowych.

1) Budynek zabezpieczono

instalacją odg romową wykonaną zgod

n

ie

z PN-86/E-05003.01.

2)

Budynek wyposaŻono w głÓwny wyłącznik prądu, ktÓry zlokalizowany jest na klatce

schodowej na pierwszym piętrze.
Uwaga: BEZPRZEWODOWE ZASILACZE AWARYJNE,,UPS".

W budynku zastosowano urządzenia UPS słuzące do awaryjnego zasilania
urządzen kom puterowych w przypadkach

-

:

zaniku napięcia,
zakłÓceń elektrycznych.

Bezprzewodowe zasilacze awaryjne UPS są podłączone do sieci energetycznej
(praca ciągła), a wewnątrz nich znajdują się bloki bateryjne o wysokim napięciu,

stanowiące zagroŻenie dla Życia lub zdrowia uzytkownikÓw, nawet pomimo
wyłączenia prądu z instalacji elektrycznej, (pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy
- serwerownia oraz

UPS-y komputerowe w pomieszczeniach biurowych).

11. Wyposazenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

1)

Do zabezpieczenia budynku przewidziano sprzęt gaŚniczy:

_

piwnica * 1 szt. gaśnica proszkowa GS-6X (ABC)'
1 szt.

-

parter - 1 szt' gaŚnica proszkowa GP-6X (ABc)'

* pierwsze

2)

gaśnica proszkowa GP-6X (ABc)'

piętro -

'1

szt. gaŚnica proszkowa GP-6X (ABC)'

Lokalizację w/w sprzętu oznakowano zgodnie z PN-92iN-01256l01.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pozaru.
Zaopatzenie wody do zewnętznego gaszenia pozaru Wynoszącego 20 dm3is, zapewnia
się z istniejącego hydrantu podziemnego DN 100 zlokalizowanego przy ul' KoŚciuszki

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul' KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec
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13. Droga poŻarowa'

jest równiez
Do budynku prowadzi droga pożarowa ulicą: Kościuszki, umożliwiony
dojazd do budynku od strony wewnętrznych parkingÓw'

unzło rrłleJsKl W WĄGRoWCU,

ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul' Kościuszki 41
1t
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1.

Do obowiązkÓw Burmistrza naleŻy w szczegÓlności:

1) zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
i

technicznych oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzen stanowiących wyposazenie

zajmowanych budynków i pomieszczeń,

2)

nadzorowanie zapewnienia osobom pzebywającym w budynku mozliwościbezpiecznej
ewakuacji na wypadek poŻaru,

3) zapewnienie właściwegoprzeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich

4) nadzorowanie przygotowania

pracownikÓw,

obiektÓw do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej

oraz WyposaŻenia W sprawny podręczny sprzęt gaśniczy,

5) nadzorowanie przestrzegania przez

podległych pracownikÓw postanowień zawańych w

lnstrukcji oraz przepisach ogÓlnych,

6) nadzorowanie dokonywania okresowych analiz stanu zabezpieczenia pzeciwpozarowego,
7) inicjowanie wszelkich przedsięwzięc zmierzających do poprawy zabezpieczenia
pzeciwpozarowego,

B) określenie sposobow postępowania na wypadek poŻaru lub innego miejscowego
zagroŻenia.

Burmistz realizuje swe obowiązki poprzez podległych mu pracownikÓw.

2'

Z-a Burmistrza lub osoby upowaznione obowiązane są do:

1) brania udziału w organizowanych szkoleniach bhp i ppoz.,

2) zgłaszania Burmistrzowi wszelkich

uwag /zdarzeń/ mających wpływ na spowodowanie sytuacji

pozarowych,

3) przestrzegania zakazu palenia

na terenie całego obiektu za wyjątkiem miejsc do tego

wyznaczonych,

4) wykonywania innych prac z zakresu ochrony ppoŻ. zleconych przez Burmistrza,
5) instruowania pracowników na ich stanowiskach pracy

o występującym zagrozeniu

pozarowym,

6) zaznĄamiania pracowników z występującym zagroŻeniem pozarowym w podmiocie,
7) nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisÓw przeciwpozarowych
i postanowień niniejszej nstrukcji,
i

B) zabezpieczenia dostępu do wyłączników, przełącznikow elektrycznych, tablic rozdzielczych
prądu, podręcznego sprzętu gaśniczego' wyjśÓ i drÓg ewakuacyjnych,
9) sprawowania nadzoru nad urządzeniami i sprzętem przeciwpozarowym,

10) znajomoŚci lokalizacji i obsługi głównego wyłącznika prądu elektrycznego, obsługi

podręcznego sprzętu gaśniczego,
11) współdziałania

z innymi słuzbamiw celu właściwegozabezpieczenia przeciwpozarowego

URZĄD M|EJSK| W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 17
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budynku,
1

2)powiadamiania (alarmowania) Jednostki Ratowniczo - GaŚniczej Państwowej Strazy
Pozarnej w przypadku powstania pozaru,
podmiotu
13)zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń w związku z przerwami w funkcjonowaniu
(po zakończeniu pracy, w dniach wolnych od pracy, w czasie remontÓw' itp')'

3.

Wszyscy pracownicY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Uzędzie Miejskim ponoszą odpowiedzialnośc za stan
są
zabezpieczenia przeciwpozarowego powierzonego im mienia, a W szczegolności obowiązani

1) odbyć przeszkolenie w zakresie znajomościpodstawowych zasad bezpieczeństwa
pożarowego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomościi zobowiązania
pzestrzegania,

2)

dbaĆ o właściwystan zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz utrzymać czystośc i

porządek w pomieszczeniach i na stanowisku pracy,

3)

usuwaÓ usterki mogące byc przyczyną pozaru lub informowaÓ o ich wystąpieniu

pzełozonego,
zadnych napraw urządzen elektrycznych we własnym zakresie;
pomieszczen, wyłączenia
5) po zakończeniu pracy dopilnowaÓ sprzątnięcia izabezpieczenia
spod napięcia wszystkich urządzen elektrycznych iwygaszenia zbędnego oświetlenia,

4) do niedokonywania

6) przestrzega

przestrzega

7)

c zasad właściwegoprzechowywania i stosowania materiałów łatwo zapalnych,

ć zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami

specjalnie

do tego celu wYznaczonYmi'

pozaru,
B) nie uzywaÓ podręcznego sprzętu gaśniczego do celÓw niezwiązanych z gaszeniem
dbać o jego właŚciwy stan i łatwoŚÓ dostępu do niego,

9)

znaÓ i przestrzegaÓ:

-przepisyprzeciwpozaroweorazuczestniczyĆwszkoleniach,
- sposoby alarmowania współpracownikow i PSP'

-

4.

sposoby uzycia podręcznego sprzętu gaŚniczego,
zasady zachowania się podczas pozaru'

ppoz.
Do obowiązkow pracownika prowadzącego sprawy ppoz. (mającego Sprawy

W

zakresie obowiązków) nalezy:

1)znanieiprzestrzeganieobowiąkÓwniniejszejlnstrukcji,

2)

przeprowadzanie kontroli ochrony przeciwpozarowej na terenie podległych obiektÓw,
sporządzanie protokołóW, opracowywanie wnioskow w zakresie poprawy stanu ochrony
ppoz.,

3)

inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięÓ zmierzających do zmniejszenia zagroŻenia
pozarowego,

_
URZĄD MlEJSKI W WĄGRoWCU, ul. KoŚciuszki 15a 62 100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 17

4)

5)
6)
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nadzor nad utrzymaniem urządzen ppoz., sprzętu poŻarniczego oraz pozarniczych
tablic informacyjnych lznaki ewakuacyjne/,

organizowanie i nadzór nad szkoleniem poŻarniczym, uczestniczenie w naradach
komisjach, na których sąomawiane zagadnienia ochrony ppoz

'

dbanie o wyposażenie pomieszczeń (budynków) w niezbędną ilośÓ podręcznego sprzętu
gaŚniczego oraz poŻarniczych tablic informacyjnych, wnioskowanie w tym zakresie do

7)
B)
9)

i

Burmistrza,
dopilnowanie terminowego przeglądu podręcznego sprzętu gaŚniczego,
opracowywanie niezbędnych informacji i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoz.,
prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną ppoz. podmiotu,

10) wykonywanie innych zadan z zakresu ochrony ppoz. zleconych przez Burmistrza.
Gdy nie ma zatrudnionego pracownika o ww. zakresie obowiązkow obowiązki pracownika
prowadzącego Sprawy ppoz. (mającego sprawy ppoz. W zakresie obowiązkÓw) zadania te
realizuje osoba upowazniona

pvez Burmistrza.

URZĄD MlEJSKI W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 17
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T{ TA

Czynnosci zabronione:

1)

2)
3)
4)

uzywanie ognia otwartego, palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, odpowiednio
oznakowanych (palenie tytoniu tylko w miejscach wyznaczonych palarnie),
podgrzewanie za pomocą otwańego ognia smoły i innych materiałow w odległoŚci
mniejszej niz 5m od budYnku,

palenie śmiecii odpadków w miejscu umozliwiającym zapalenie się sąsiednich
obiektow lub materiałÓw palnych,

przechowywanie materiałów palnych w odległościmniejszej niz 0,5m od urządzen,
których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się powyzej 100"C,

5)

uzytkowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych, ustawianie bezpośredniona
podłozu palnym urządzeń grzewczych.

6)

stosowanie na osłony punktów świetlnychmateriałów palnych' za wyjątkiem materiałow
trudno zapalnych, jezeli zostaną umieszczone W odległości,co najmniej 0,05 m od

7)

zarówki,

instalowanie opraw oświetleniowych, wyłączników, przełączn|ków, gniazd wtykowych,
bezpoŚrednio na podłozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoza przed
zapaleniem,

B)

9)

składowanie jakichkolwiek materiałów i przedmiotÓw na drogach ogólnej komunikacji,
słuzących ewakuacji,
zamykanie wyjśÓ ewakuacyjnych oraz blokowanie drÓg ewakuacyjnych w sposÓb
uniemozliwiający ich natychmiastowe uzycie,

10) uniemozliwianie lub ograniczanie dostępu

a)
b)

do:

hydrantÓw, podręcznego sprzętu gaśniczego,

urządzen uruchamiających i sterujących instalacjami wpływającymi na stan
bezpieczeństwa pozarowego budynku,

c)

wyjściaewakuacyjnego,

d)

wyłącznika głównego prądu i tablic elektrycznych'

11) Uzywanie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych pozarowe W niedozwolonej
iloŚci.

Za materiały niebezpieczne poŻarowe nalezy uważaÓ;

-

ciecze palne o temperatuze zapłonu ponizej 55oC,

-

gazy palne,
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ciała stałe wytwarząące w zetknięciu z wodą lub parąwodnągazy palne,
ciała stałe zapalające się samozutnie w powietzu' ciała stałe jednorodne
o temperatuŻe samozapalenia ponizej200" C,

materiały mające skłonnośćdo samozapalenia,
materiały wybuchowe i pirotechniczne.

Wbudynku naleŻy.

1)

2)

3)

umieściÓ w miejscach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych wykazy telefonow
alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek pozaru.

zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami oznakowaÓ"

a)
b)
c)

drogi, wyjściai kierunki ewakuacji,

loka|izację wyłącznika głównego prądu elektrycznego,
miejsca, w których znajduje się podręczny spzęt gaśniczy oraz hydranty,

wykonyłać okresowo następujące czynności.

a)

b)
c)

przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat,

pzeprowadzić badanie instalacji odgromowej co najmniej raz na 5

lat,

pzegląd podręcznego spzętu gaśniczego nie rzadziĄ niż raz w roku.
Sprawdzenie ciśnienia wyzutnika środka gaśniczego (gaśniceproszkowe),
waga Środka gaśniczego (gaśnice co2)' Zgodnie z instrukcją fabryczną, w
określonym czasie

pzez producenta dokonaó legalizacjizbiornika gaŚnicy

pzeładowac środek gaśniczy.
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Sposob poddawania przeglądom technicznym i czynnością konsenłacyjnym stosowanych w
obiekcie uządzeń i spzętu.
Lp.

1

2.

4

Rodzaj czynności

Konserwacja i podręcznego sprzętu
gaŚniczego /gaśnice i hydranty/
Pomiar rezystancji izolacji
przewodÓw roboczych nstalacji
elektrvcznei
Kontrola stanu technicznego
przewodów kominowych
(soalinowvch i wentvlacvinvch)
Pomiar napięÓ i obciązeń
w instalacii elektrvcznei
Sprawdzenie skuteczności działania
ŚrodkÓw ochrony
przeciwpo razen iowej w nstalacji
elektrvcznei
i

Termin
:o najmniej
raz w roku

'l

Uwagi

3zęściejwg zaleceń
Producenta sprzętu

co 5 lat

co 1 rok
co 5 lat
co 5 lat

i

r).

Badanie instalacji odgromowej

co 5 lat

7

Badania hydrantów wewnętrznych
z pomiarem ciŚnienia iwydajności

co 1 rok

8.

PrÓby ciśnienia węzy hydrantowych

co 5 lat

orazpo kaŻdym
uszkodzeniu

PN

- EN

1,2 MPa.

671-3 ciŚnienie

Ww. uządzenia i sprzęt poddawane są pzeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

przez uprawn ione fi rmy.
Podręczny sprzęt gaŚniczy i hydranty poddawane są przeglądom technicznym i czynnościom
konsenruacyj nYm przez

fi

rmę u prawnioną.
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Przy ustaleniu rodzaju i miejsc rozmieszczenia tablic bezpieczeństwa i ewakuacyjnych w obiekcie
naleŻy uwzględniÓ: charakter zagroŻenia poŻarowego , rozwiązania budowlano-instalacyjne

obiektu, a takze sposoby zagospodarowania pomieszczeń magazynowych oraz kuchennych.
lloŚć rozmieszczonych tablic powinna byÓ wielkościąminimalną, niezbędną do prawidłowego

oznakowania obiektu. Dobór znakÓw i oznakowania nalezy przeprowadzic zgodnie z Polską
Normą:
P

N-92/N-0

1

256 l 0 1 - Znaki bezpieczeństwa. och rona przeciwp oŻar ow a.

P

N_92lN

_0

1

256 l 02 - Znaki bezp eczeń stwa. Ewa
i

ku acj a.
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Ollvo

Prace niebezpieczne pozarowo to prace, których prowadzenie moze powodowaÓ
pozarowo,
bezpośrednie niebezpieczeństwo poŻaru lub wybuchu' Prace niebezpieczne
prowadzone pozawyznaczonym na stałe do tego celu miejscem' jak prace remontowobudowlane związane z uŻyciem otwańego ognia, prowadzone wewnątrz obiektow, na
przyległych do nich terenach, alakŻe wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w
powstanie
strefach zagroŻonych wybuchem nalezy prowadzić w sposob uniemozliwiający
poŻaru lub wybuchu.

1'

Prace niebezpieczne pozarowo, które mogą być prowadzone, na terenie Urzędu to:
a) wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie
np.:

-

spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,
podgrzewanie instalacji' urządzen i zaworÓw,
podgrzewanie lepiku, smoły, itp.,

b) wszelkie pracezwiązaneze stosowaniem cieczy' gazÓw

i pyłów, przy ktorych mogą powstac

mieszaniny wYbuchowe, nP.:

-

przygotowanie do stosowania gazÓw, cieczy i pyłów'

stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,
suszenie substancji PalnYch,
usuwanie pozostałoŚci tych substancji ze stanowisk pracy.

pracownicy uczestniczący
Do przestrzegania postanowień lnstrukcjizobowiązani sąwszyscy
oraz
bezpoŚrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych

pracownicy nadzorujący przebieg tych prac'

2.

prac niebezpiecznych
Zasady organizacyjne ustalania zabezp|eczeń pzeciwpozarowych
pożarowo:

1)

2)

pod
Prace poŻarowo niebezpieczne mogą byÓ wykonywane na terenie podmiotu,
warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowiązujących

przeziwtrakcieichwykonywaniaorazpozakonczeniuprac.
przed
Wymagania, o ktÓrych mowa ponizej ustalane są komisyjnie, kazdorazowo
rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej lnstrukcji oraz przepisy
szczegółowe.

jest:
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pozarowo komis1a zobowiązana

_
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- ocenic zagroŻenie pozarowe w rejonie, w ktorym prace będą wykonywane,
- ustaliĆ rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania

i

rozprzestrzeniania się pozaru lub wybuchu,
- wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy,

za przebieg

oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

3)

Zasady działania komisji, o ktÓrej mowa w pkt.2:

a) w skład osobowy komisji powinniwejść następujący członkowie
- osoba upowaznion a przez Burmistrza - przewodniczący
'
- kierownik grupy wykonującej prace - członek,
- specjalista ds. ppoz. - członek,

:

b) prace komisji organizuje jej przewodniczący,
c) komisja ze swoich prac sporządza ,,Protokół zabezpieczenia przeciwpozarowego
pozarowo niebezpiecznych" wg Wzoru podanego w załączniku nr

d)

prac

1,

po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole przewodniczący wydaje

pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac Wg Wzoru podanego w załączniku nr 2,

e) do obowiązku przewodniczącego

naleŻy zorganizowanie i zapewnienie dozoru

rejonu prac' zgodnie z ustaleniami zawańymi w,,Protokole zabezpieczenia prac

pożarowo niebezpiecznych'',

3.

4)
5)

Rozpoczęcie prac następuje po wykonaniu zabezpieczeń okreŚlonych w zezwoleniu.
Po zakonczeniu prac całośÓ dokumentacji przechowuje pracownik ppoz.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegać następujących zasad:
1)

Niedopuszczalnejest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, jak

np.:

spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie, itp. w
pomieszczeniach, w których (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane Są prace
z zastosowaniem materiałÓw palnych, polegające w szczególności na:

a) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozpuszczalnikÓw łatwo zapalnych,
b) szlifowaniu powierzchni wykonywanych z materiałów palnych'
c) zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykończeniowych przy
zastosowaniu materiałów palnych,

4.

d)

montowaniu wyposaŻenia wnętrz wykonanego z materiałow palnych'

Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na.

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będąwykonywane prace z
wsze

l

ki

ch

pa

l

nych

m

ate

ri

ałÓw i zanieczy

szczen,

b) odsunięciu na bezpieczną odległośÓ od miejsc prowadzenia prac wszelkich
przedmiotÓw palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

c)

zabezpieczeniu przed działaniem np' odpryskÓw spawalniczych materiałow palnych,
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ktÓrych usunięcie na bezpieczną odległoŚÓ nie jest mozliwe, przez osłonięcie ich

np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi, itp.,

d) sprawdzeniu, czy znajdujące się

w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądŹ rozpryskow
spawa

l

n

i

czych

e) uszczelnieniu

n

i

e wym ag

aj

ą zastosowa

n

i

a

lo ka

l

nych zabezpieczen,

materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych,

kablowych, wentylacyjnych, itp. znajdujących się w poblizu miejsca prowadzenia prac,

0

zabezpieczeniu przed rozpryskamispawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodów elektrycznych oraz instalacyjnych z palnąizolac1ą, o ile znajdują

się w zasięgu zagroŻenia powodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

g) sprawdzeniu, czy

w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich

nie prowadzono W ostatnim czasie pac malarskich lub innych przy uŻyciu substancji

łatwo zapalnych,

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac

-

m.in.:

napełnionych wodą metalowych pojemnikÓw na rozgrzane odpadki np. drutu

spawalniczego, elektrod, itP.,

-

materiałÓw osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku
prac,

-

niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stęzeń par i gazÓw

-

palnych w rejonie prowadzenia prac, podręcznego sprzętu gaśniczego,
zapewnienia stałej droznościwyjśćewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac

niebezpiecznych pozarowo.
5. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem cieczy, gazow i pyłÓw

mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegać
następujących zasad

a)

:

dąŻyć do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mech aniczne,

b)

g

rawitacyj ne)

l

u

b p rzewietrza nie pom ieszczeń,

na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły

palne w ilościniezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiającym
utrzymanie ciągłościpracy,

c)

zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany
niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,
pozostawienie opróznionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,

d)
e) po zakończeniu prac wszystkie naczynia, Wanny i pojemniki nalezy szczelnie
zamknąć lub zabezpieczyc w inny sposÓb przed emisją do otoczenia znajdujących
się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

0

ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałoŚci nie powinny zalegac na urządzeniach,
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stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłozu,

g) rozpoczęcie

pracy w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace

związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazow, moze nastąpic
wyłącznie po uprzednim pomiarze stęzeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu

istwierdzeniu nie przekroczenia stęzenia równego 10%ich dolnej granicy
wybuchowości.

6.
7.

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy Wyposazyc w podręczny

sprzęt gaśniczy w ilościi rodzaj umozliwiający likwidację wszystkich ŹrÓdeł poŻaru'
Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowe, w budynku, pomieszczeniach oraz
pomieszczeniach sąsiednich nalezy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub Żarzących się cząstek w rejonie
prowadzenia prac' czy nie występują jakiekolwiek objawy poŻaru oraz czy sprzęt np.
(spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od Źrodeł zasilania i należycie

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką nalezy ponowić po
upływie 4 godzin,

B'

aw razie konieczności po

B godzinach, licząc od czasu

zakończenia prac

pozarowo niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne poŻarowo powinny

byÓ

wykonywane wyłącznie przez osoby do tego

upowaznione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaśsprzęt uzywany do wykonywania
prac powinien byc sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscią wywołania
poŻaru'

9.

Butle z gazami spręzonymi mogą znajdowaÓ się na terenie obiektu wyłącznie w okresie

wykonywania prac i pod stałym nadzorem.
10. obowiązki osób dozorujących przebieg prac niebezpiecznych pozarowo.

osoba, która została upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo powinna w szczególnoŚci:

1)

znaÓ obowiązujące przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganIe tych

przepisów przez podległych pracowników,

2)

dopilnowaÓ, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk,

przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

3)

sprawdzaÓ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
o

raz wyd ac

po lecen

i

a gwa

ra

ntujące natych

m

iastową kwid ację stwie rdzonych
l i

niedociągnięÓ,

4)

wstrzymaÓ prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo
powsta

5)

n

i

a poŻaru, do czasu usunięcia występujących n ieprawidłowości,

brac udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac

niebezpiecznych pozarowo.
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'l. Do obowiązkow wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo naleŻy w szczegÓIności:
zabezpieczone
czy sprzęt i narzędzia sątechnicznie sprawne i nalezycie

1)

sprawdzenie,
p

2)
3)

rzed

m

ozl iwo ścią za

i

n

i

cjowa

n

ia

or

az r ozprzestrze

n ia n

i

a poza ru,

na prowadzenie prac'
Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawańych w protokole i zezwoleniu
sprzętu 9aśniczego oraz
znajomoŚc przepisÓw przeciwpozarowych, obsługi podręcznego

zasad postępowania w przypadku powstania pozaru'

4)sprawdzenieprzedprzystąpieniemdopracy,czyzostaływykonanewszystkie

5)

pożarowo'
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych
prowadzenia danego
ścisłeprzestrzeganie wytycznychzabezpieczenia ustalonych dla

6)

rodzaju Prac niebezPiecznYch,
Wyposazone
sprawdzenie przed przystącieniem do pracy, czy stanowisko zostało

wodpowiedniąilośÓirodzajpodręcznegosprzętugaśniczego,
7) rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowe tylko po otrzymaniu pisemnego

B)

9)

przełozonego
zezwolenia, względnie na wyraŹne polecenie bezpośredniego
kierującego tokiem pracy'
dla
poinstruowanie pomocników o Wymaganiach przeciwpozarowych obowiązujących
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo'
przerwanie prac W przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkÓw umozliwiających

powstanieirozprzestrzenianiesiępozaruorazzgłoszenietegofaktuprzełożonemu,
prac niebezpiecznych
10) meldowanie bezpośredniemu przełoŻonemu o zakończeniu
ugaszonego
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia,
w czasie wYkonYwania Prac,
11)

ijego otoczenia w
dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska
pozarowo nie
celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych
zainicjowano Pozaru,

12)wykonywaniewszelkichpoleceńprzełozonychiorganÓwkontrolnychw
prac i czynności
sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym
niebezPiecznYch Pozarowo'
pozarowo, co do ktorych istnieją
UWAGA ! Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych
zabezpieczenia' itp' sposÓb ich
wątpliwości zwiąanez określeniemzagrozenia' sposobu
zabezpieczeństwo
realizacji nalezy skonsultowaCzpracownikiem odpowiedzialnym
poŻarowe budynku.
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Zadania i obowiązki Burmistrza (lub osoby Wyznaczonej / upowaznionej zgodnie z
rozdziałem Xl).

1.

2.

W przypadku powstania poŻaru lub innego miejscowego zagroŻenia koordynuje akcją
ratowniczą i kieruje nią do czasu przybycia jednostek ratowniczych PSP'
W szczegÓlności do obowiązków Burmistrza naleŻy''

a)

kierowanie akcją gaŚniczą prowadzonąprzez pracownikow za pomocą podręcznego
sprzętu gaśniczego,

b)

wydanie polecenia oraz dopilnowanie wykonania opuszczenia obiektu przez osoby
przebywające w budynku,

c)

podjęcie decyĄi o podjęciu ewakuacji mienia (w razie koniecznoŚci),

d)
e)

przydzielenie zadań poszczegÓlnym pracownikom,
wskazanie stref i pomieszczeń, do których naleŻy ewakuować ludzi oraz mienie,

0

koordynowanie współdziałania pracowników,

g)

h)

i)

zapewnienie ładu i porządku podczas ewakuacji,
po przybyciu jednostek ratowniczych Państwowej Strazy Pozarnej informowanie

dowódcy o sytuacji pozarowej oraz podjętych działaniach'
udział w pracach sztabu akcji ratowniczej.

Zadania i obowiązki wszystkich pracowników:

a)
b)
c)

a la

rmować wspołpracown kÓw' przełoŻony ch, Bu
i

rm

istrza,

podjąĆ próbę działan gaśniczych za pomocą gaśnicoraz hydrantów wewnętrznych,

opuściĆzagroŻone pomieszczenie, udając się najkrÓtszymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnątrz budynku,

d)
e)

udzielic pomocy W opuSzczeniu obiektu osobom przebywającym czasowo,

0

zachowaĆ spokoj i rozwagę.

podporządkowaÓ się zarządzeniom kierującego działaniem ratowniczym,

KaŻda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczejpowinna pamiętaó, ze:

a)
b)

w pienłszej kolejnoŚci naleŻy prowadziÓ ratowanie zagrozonego zycia ludzi,

usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a W SzczególnoŚci butle z gazami
palnymi, Spręzonymi, naczynia z płynamiłatwopalnymi oraz cenne urządzenia;

c)

wyłączyćdopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pozarem;

d)

nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w ktorych powstał poŻar

poniewaz dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia'

UWAGA: Nie wolno gasiÓ wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
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ROZ,DZIAŁ VIII zAsADY
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sPRzĘTU GAśtvtczec o OR.AZ
zAsADY JEGO oErsŁlJGI I IJZ,YCI.A
Zasady ogólne:

1.

Podręczny sprzęt gaśniczyprzeznaczony jest do gaszenia pozarÓw w pierwszej fazie ich
powstawania. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się wszelkiego rodzaju gaśnice
(płynowe, pianowe, proszkowe, śniegowe), małe agregaty gaśnicze(do 25 kg środka

gaŚniczego) oraz koce gaśnicze. Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaŚniczego stosuje się
następujące zasady:

a)

b)

do gaszenia poŻarow grupy A (w ktÓrych występuje zjawisko spalania zarowego,
np' drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaŚnice płynowe, pianowe lub proszkowe,
do gaszenia poŻarow grupy B (cieczy palnych isubstancji stałych topiących się pod
wpływem temperatury, benzyn, alkoholi, olejow, tłuszczÓw, lakierów) stosuje się

c)
d)

zamiennie gaśnice, pianowe, śniegowe,proszkowe,
do gaszenia pozarów grupy C (gazÓw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje się zamiennie gaŚnice proszkowe, śniegowe,
do gaszenia pozarow grupy D (metali np. aluminium, sod, potas, lit, magnez) stosuje się

gaŚnice proszkowe.

2.

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaŚniczego naleŻy przestrzegać następujących
zasad:

a)

sprzęt powinien byc umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych puy
wejściach i klatce schodowej, przy przejściach, na korytarzach. W pomieszczeniach
przy wyjściach na zewnątz,

b)
c)
d)
e)
f)
g)

w budynkach wielokondygnacyjnych sprzęt umieszcza się w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji, jeŚli jest taka mozliwośÓ,

miejsca wyznaczone na sprzęt naleŻy oznakować zgodnie z Polską Normą
PN- 92lN-01256101,
do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m'

sprzęt naleŻy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne
orazdziałanie Źrodeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione),
odległośĆdojŚcia do sprzętu nie powinna byÓ większa niz 30 m,
2kg środkagaśniczegozabezpiecza 100 m2 powierzchni budynku'
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EWAKUACJI

Nadrzędnym celem, ktÓremu muszą byc podporządkowane inne zadania' jest ratowanie
Życialudzkiego. Kazdy pracownik powinien dokładnie znaó wszystkie drogi ewakuacyjne oraz
mozliwościwydostania się z pomieszczenia' w ktÓrym pracuje lub przebywa. Drogi
ewakuacyjne sąto korytarze, klatka schodowa, drzwi na drogach ewakuacyjnych, schody

i

wyjściaewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku lub do innej strefy pozarowej.
2.

W przypadku zagroŻenia powodującego koniecznośÓ ewakuacji osob i mienia z obiektu
decyzję wydaje osoba najstarsza funkcją lub osoba przez niąupowazniona, odpowiedzialna

zabezpieczeństwo osób i mienia, znĄdująca się aktualnie w budynku' Decyzja ta musi
zawieraÓ informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejnościopuszczania obiektu.
J.

Przed ogłoszeniem alarmu i rozpoczęciem ewakuacji nalezy ustaliÓ:

a)

żrodła zagroŻenia' lokalizację pożaru, kierunek rozprzestrzeniania się ognia, dymow

i

gazow toksycznych będących prod u ktam i spalan ia,

b)

ilośÓ osób bezpośrednio zagroŹonych, przewidzianych do ewakuacji w pienłszej

kolejności,

c)
d)
e)

stan fizyczny i psychiczny osób przewidzianych do natychmiastowej ewakuacji,
ilośÓ osób zagrozonych pośrednio,przewidzianych do ewakuacji w póŹniejszym terminie,

drogi i kierunki ewakuacji.

Niezwłocznie powiadomió wszystkie osoby przebywające w budynku o powstałym
zagr oŻeniu, j eg o ch
5

a ra

kterze

or

az

ko

n

i

eczn ościewa ku

a cj

i

.

Alarm o niebezpieczeństwie i konieczności rozpoczęcia ewakuacji powinien byÓ ogłoszony za
pomocą gońców lub innych dostępnych środkÓw łączności(np. te|efon)'

Po ogłoszeniu alarmu, pracownicy kierująsię na korytarz ido wyjŚcia z budynku' W
pierwszej kolejności naleŻy ewakuować pracowników z tych pomieszczeń, w których
powstał poŻar, które znajdują się na drodze rozprzeslrzeniania się ognia oraz z

pomieszczeń, z których wyjścielub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacyjnych moze
zostaÓ odcięte przez poŻar lub zadymienie. Nalezy dąŻyÓ tez do tego, aby wśrod
ewakuowanych w pierwszej kolejnościbyły osoby o ograniczonĄ (z roŻnych względów)

zdolnoŚci poruszania się. Natomiast zamykaÓ strumień ruchu powinny osoby, które
mogą poruszaÓ się o własnych siłach. W stosunku do osób będących w szoku można

zastosować przym uS fizy czny

.
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sposoby ewakuacji osób o oqraniczonej zdolności poruszania się,
bez użycia specjalistycznego splzętu ratowniczego

ffiffi

Wyprowadzanie

pżez jedną osobę

/"gis

ff

pEez

fi:['.T;" chwytem''strażackim''

Wyprowadzanie

przez dwae osobY

ffiffi
PlŻenoszenie PżeŻ dwie osoby
sposobem " kombinowanym

7.

Przenoszenie przez jedną osobę chwytem ''na barana"

Kierujący akcją wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegolnych
grup ewakuowanych. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, okreŚlając

sposoby, kolejnośĆ i rodzaj ewakuowanego mienia. Ewakuacja mienia nie moze odbywać
się kosztem sił i środków niezbędnych do ratowania ludzi. Ewakuację mienia naleŻy
rozpocząc od najcenniejszych przedmiotów, urządzeń i dokumentacji.
B

osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji powinny ściślewspółpracowaÓz
kierującym akcją i wykonywaÓ jego polecenia.

9.

W przypadku odcięcia dróg wyjściadla ewakuowanych, znajdujących się w strefie
zagroŻenia, nalezy zebrać ludzi w miejscu najbardziej oddalonym od Źrodła pożaru i w
miarę istniejących warunkow ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu

ratowniczego' przybyłych jednostek strazy pozarnych lub innych jednostek ratowniczych.
10 Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych naleŻy poruszać się w pozycji nachylonej
starając się trzymaÓ głowę jak najnizej ze względu na to, ze w dolnych pańiach
pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych panowaÓ będzie mniejsze zadymienie. Usta i drogi
_
oddechowe naleŻy w miarę mozliwościzasłaniaó tkaniną zmoczonąw wodzie sposob
ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki drÓg

ewakuacyjnych nalezy poruszac się wzdłuz ścianby nie stracic orientacji, co do kierunku
ruchu.
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. Po zakończeniu ewakuacji nalezy w miarę mozliwoŚci dokładnie sprawdzić czy Wszyscy

pracownicy opuścilibudynek. W razie podejrzenia

,

Że w opuSzczonym budynku

pozostali ludzie, naleŻy natychmiast poinformować dowódcę jednostki ratowniczogaŚniczej Państwowej Strazy Pozarnej.
12' Z chwiląprzybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący
ewakuacją zobowiązany jest do złoŻenia krótkiej informacji o przebiegu akcji

-

dowódcy

przybyłejjednostki taktycznej strazy pozarnej, a następnie podporządkowanie się
poleceniom wydanym przez tegoŻ dowÓdcę.

obowiązki osób przebywających w obiekcie na wypadek ogłoszenia alarmu
ewakuacyjnego:

1)
2)

Przerwac natychmiast pracę iwykonywane czynności.
Wyprowadzić pracowników oraz interesantów na korytarze i skierowaÓ ich do klatki
schodowej, a następnie do wyjścia z budynku (WyjścieEwakuacyjne).

3)

W czasie trwania ewakuacji zachowaĆ ciszę i spokÓj.

4)
5)

Nalezy iśÓ szybko, ale nie wyprzedzac innych, aby nie powodować zamieszania.
Nie wolno zatrzymywaĆ się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku
ewakuacji.

13. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz Warunków ewakuacji'

1)

2)

ogłosiĆ niezapowiedziany alarm o poŻarze'
Przeprowadzic ewakuację ludzi z wszystkich pomieszczen na zewnątrz budynku,
najkrótszymi drogami ewakuacyjnymi.

3)
4)

Powyzsze ćwiczenia prowadzić w terminach nie rzadziej jak raz na dwa lata.

Sporządzić plan - konspekt ćwiczeń z ewakuacji obiektu lub jego części,wg. Wzoru
stanowiącego załącznik nr 5.
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Alarmowanie.

KaŻdy, kto zauwaŻy nawet najmniejszy poŻal obowiązany jest natychmiast zaalarmować:

1.

Państwową Straz Pożarną telefon 998;
osoby znajdujące się w najblizszym sąsiedztwie pozaru głosem lub syreną alarmowąwg
przyjętego systemu sygnałów alarmowych

;

2'

Zachowac spokój i nie dopuŚciÓ do paniki.

3.

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strazą PoŻarnąnaleŻy wyraznie podaĆ:
- gdzie się pali - dokładny adres obiektu, na którym piętrze, ktÓry pawilon;

-

co się pali (np' szafa w pokoju na drugim piętrze);

czy istniejezagroŻenie zycia ludzi;
numer telefonu, z którego zgłasza się pozar i swoje nazwisko'

UWAGA: odłozyĆ słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4. W razie potrzeby

-

-

Policja: 997,

Pogotowie Ratunkowe: 999,
Pogotowie EnergetYczne: 991,
Pogotowie Gazowe: 992,
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994.

IL

1'

alarmować.

Akcja ratowniczo

RÓwnoczeŚnie

-

gaśnicza.

z alarmowaniem Strazy Pozarnej na|eŻy przystąpiĆ do akcji ratowniczo

-

gaŚniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaŚniczego.
Do czasu przybycia strazy kierownictwo akcją obejmuje Burmistrz lub osoba

2.

pzez niego

wyznaczona-

3. Po

przybyciu jednostek strazy pozarnej, kierownictwo akcją obejmuje dowodca przybyłych

jednostek.

4'

Kierujący działaniem ratowniczym może:

_

_

zarządziĆ ewakuację ludzi i mienia,
wstrzymaÓ ruch drogowy oraz Wprowadziczakaz przebywania osob postronnych w

rejonie działania ratown iczego,
ma prawo ŻądaÓ niezbędnej pomocy od instytucji' podmiotów gospodarczych i osob

fizycznych.

5.

I

KaŻda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna pamiętaÓ, ze:

Budynek UM
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pierwszej kolejności naleŻy przeprowadzić ratowanie zagrozonego zycia

ludzkiego,

-

naleŻy wyłączyc dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pozarem,
usunąÓ z zasięgu ognia wszystkie przedmioty palne,

nie otwieraó bez potzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał poŻar'

szybkie i prawidłowe uruchomienie środków gaśniczych umozliwia ugaszenie
poŻaru w początkowejjego fazie.

UWAGA: Nie wolno gasić wodą urządzeń i instalacji elektrycznych będących pod
napięciem.
II

l. Zabezpieczenie pogorzeliska.

Burmistrz odpowiedzialny jest za:

-

-

zabezpieczenie miejsca pożaru, wystawienie posterunku pogorzeliskowego,

pzystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalnościkomisji powołanej
do ustalenia przyczyny powstania pożaru.
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1. WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH:
Lp.
1

2.
3.

Nazwisko i
imię
Stanisław
Wilczyński
Grzegorz
Kamiński
Sturma Marek

Adres zamieszkania

Komórka
organizacyjna
Burmistrz

Zastępca
Burmistrza
Sekretarz Miasta

Wągrowiec ul. Lipowa
33D/4
Wągrowiec ul. Lipowa 17
D/6

Wągrowiec os' Wschod
13t7

5
7.
B-

10.

11

Tchorzewski
Krzysztof
Walkowiak
Ryszard
Zegańowska
Barbara
Mróz Ryszard

Cholewiński
Zbigniew

oświaty
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego
Komendant Strazy

Wągrowiec ul.
Sienkiewicza 1B
Wągrowiec ul. Jesienna
4
Wągrowiec ul.
Kościuszki 33 A
Wągrowiec ul' Kcyńska

Miejskiej

72

lnspektor ds.
obronnych

Wągrowiec ul.
Łakińskiego 12

Kierownik Wydziału
lnfrastruktury
Kierownik Wydziału

Tel. domowy,
komorkowy
służbowy
262 11 17
262 03 46
604 062 258
262 34 11
262 03 46
600 B7B 506
268 03 04
262 10 09
BBB 919 663
262 188 7
18
268 03
604 132 936
268 03 23
262 22 19
693 144 815
268 51 66
268 03 27
72.8 253 555
262 54 84
268 03 33
604 958 306
698 270 200
262 31 73
268 03 30
609 128 712
Tel.

Straz Pożarna

998

Straz Pożarna

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Policja

997

Pog otowie

E

nergetYczne

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Wodociągowe

994

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 17
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1. Wszystkich

2'

pracownikÓw nalezy zapoznaĆ z niniejszą instrukcją.

okresowo naleŻy organizować szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
Szkolenie moze prowadziÓ osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do
wykonania czynności z zakresu ochrony przeciwpozarowej zdobyte w szkołach PSP.

3.

Szkolenia powinny obejmowaÓ następujące zagadnienia:

a.
b.

c.

4.

zagrozenie pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pozarów,
zadania i obowiązki pracownikÓW W przypadku powstania pozaru,
podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaŚnicze, urządzenia przeciwpozarowe.

Ponadto naleŻy zapoznac pracowników z następującymi aktami prawnymi
dotyczącym i bezpieczeństwa poza roweg

a.

o

:

ustawą zdnia 24 sierpnia 1991 r' o ochronie przeciwpozarowej;
w szczegÓlności rozdział 2,

b.

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 czenłca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków;
innych obiektówbudowlanych iterenów(Dz. U. z2003 r. Nr 121,poz' 1139)"

5.

Ramowy program szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej stanowi
załącznik nr 3.

6.

Po odbyciu przeszkolenia pracownicy powinni potwierdziĆ ten fakt własnoręcznym
podpisem na formularzu jak w załącznik4'

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec
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Zał. Nr

zabezpiecze

1.

PRoToKoŁ

n

i

a

p

rzec iwpoża roweg o

niebezpiecznych

p ra

c poża rowo

Nazwa iokreŚlenie budynku-pomieszczenia imiejsca, w którym przewiduje się

wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo (spawania):

2'

poŻarowe materiałów
Kategoria zagroŻenia wybuchem oraz właściwości
palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu:

3.

Rodzaj elementÓw budowlanych (zapalnośÓ) występująca W danym budynku,
pomieszczeni u lu b rejonie przewidywanych prac n iebezpiecznych pożarowo
(spawalniczych):

4.

SposÓb zabezpieczenia pozarowego budynku, pomieszczenia,stanowiska,
urządzenla, itp' na okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo
(spawalniczych):

5.

llośći rodzaje podręcznego sprzętu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac
niebezpiecznych pozarowo (spawalniczych):

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul. Kościuszki 15a 62

-

10O Wągrowiec

1

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 17

6.

7

'
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Środki i sposÓb alarmowania strazy pozarnej oraz współpracowników w
przypadku zaistnienia poŻaru:

osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac niebezpiecznych pozarowo (spawalniczych):

8.

osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa
pożarowego w toku wykonywania prac spawalniczych'

9'

osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po
ich zakończeniu:

Podpisy członkow komisji

(imię, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska)

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Budynek UM

przy ul. Kosciuszki 17
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Zał' Nr

zEzwoLENlE NR

...............
POZAROWO
NIEBEZPIECZNYCH
NA PRZEPROWADZEN IE PRAC

1.

Miejsce pracy ......"......

2.

Rodzaj pracy.

3.

Czas pracY

(kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

do godz.

4.

ZagroŻenie pozarowe /wybuchowe/ w innym miejscu pracy'

5.

SposÓb zabezpieczenia pzed mozliwościązainicjowania pozaru /wybuchu/:

Ś rod

ki zabezpieczenia:

przeciwpożaroWe

bhp...

tnne

..

_
URZĄD MlEJSK| W WĄGRoWCU, ul. Kościuszki 15a 62 100 Wągrowiec

2

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 17
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7.

SposÓb wykonania pracy.

B.

Odpowiedzialniza:

a)

przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających
prac niebezpiecznych pozarowo:

Nazwisko i

imię........'.

b) wyłączenie rejonu
Nazwisko i

c)

Wykonano. Podpis

stosowanie Środkow zabezpieczających organizację pracy i instruktaz:
Nazwisko i

9.

zabezpieczenie toku

Wykonano' Podpis

prac spod napięcia:

imię.........

i

Strona 31 235

Uwaga

!

imię......'..

..'..........Wykonano. Podpis

niepotrzebne skreślic

Zezwalam na rozpoczęcie prac:
w

dniu(ach)

.. od godz.

do godz.

(zezwolenie jest Ważne tylko po złożeniupodpisów przez osoby wymienione w pkt' 8)

WnioskUjący

10. Prace zakończono w

Przewodniczący Komis.ji

dniu

'.'

o godz.

Wykonawca : .................
podpis

Uwaga:

odbierający przekazuje zezwolenie Przewodniczącemu Komisji celem włączenia do akt.

URZĄD MIEJSK|WWĄGROWCU' ul. Kościuszki 15a 62_ 100 Wągrowiec
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Zał. Nr 3

Ramowy program szkolenia podstawowego pracowników W zakresie
och rony przeciwpożarowej.

llośĆ

1

2

godzin

Temat

L. p.

ząęĆ

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony
p rzeciwpoza rowej, wytyczn e i zarządzeni a reso ńowe,
instrukcje przeciwpozarowe.

ZagroŻenie pozarowe w obiekcie, przyczyny powstania
rozprzestrzen ani a się pozarów.

1

i

0,5

i

J

Zadania i obowiąki pracownikÓw zakresie zapobiegania pozarom.

0,5

4

Zadania i obowiązki pracownikow w wypadku powstania pozaru.

0,5

Ę

Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji.

0,5

b

Podręczny sprzęt gaŚniczy. Praktyczna znajomośćsposobu uŻycia
zastosowania

i

Razem:

URZĄD MlEJSK|WWĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62- 100 Wągrowiec

1

4
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Zał. Nr
pieczęć nagłówkowa

Stanowisko

oŚwlłoczENlE
Niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zaznajomiony (a) z obowiązkami i
zadaniami

W

zakresie przestrzegania przepisów przeciwpozarowych oraz

lnstrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach Urzędu Miejskiego w
Wągrowcu i zobowiązuję się do ich ścislegoprzestrzegania.

osoba prowadząca szkolenie
Wągrowiec, dnia

podpis pracownika

..

URZĄD MIEJSK| W WĄGROWCU' ul" Kościuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Ą
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przy ul. Kościuszki 17

lNSTRUKGJA BEzPlEczEŃSTWA PoZARoWEGo

Strona 34 z 35

Zał. Nr 5

Plan - konspekt ćwiczeń z ewakuacji obiektu lub jego części.
1.

Czas i termin przewidywanego Ówiczenia ....'.....

2.

Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zbiÓrki

J.

Celćwiczeń

4.

Osoba

od powiedzi al

na i wyzn aczona do wykonani a cwi czen ia.

1
tmię

5'

inazwisko

stanowisko

Srodki ,,POZORACJl" np': nosze, wÓzki, koce'

Użyto:
2 ....................

o

Powiadomiono Państwową Straz Pozarnąw dniu

6.

.......".

7.

Powiadomiono w

Pismem z dnia

dniu

pismem z dnia........

lub FAX nr.......""""" " o godzinie

dniu'.....'.

8.

Zakonczenie ćwiczeń nastąpiło w

o

Uwagi iwnioski.....

10

Załączniki'. rysunek lub szkic sytuacyjny

" "

godzinie

""

""' o godzinie '"""'""""""

Plan sporządził:

'15a 62
URZĄD MIEJSKI W WĄGRoWCU' ul. KoŚciuszki

-

100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 17
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Arkusz aktualizacyjny instrukcji bezpieczeństwa pozarowego
Lp.

Data

Nazwa dokumentu

Treśó

Podpis

1.

2.
3

4.
5
6.
7.
8

I
10.

11.

Zgodniez$6ust3rozpoządzeniaMinistraSprawWewnętrznychiAdministracjizdniazdnia21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektow
budowlanych iterenów. (Dz. U. z2006 r. NrB0, pÓz.563)' instrukcja bezpieczeństwa pozarowego
podlega aktualizacji co najmniej razna dwa lata, atakŻe po takich zmianach sposobu uzytkowania
obiektu, które wpływają na zmianę warunkÓw ochrony przeciwpozarowej.

URZĄD MlEJSK! W WĄGROWCU' ul. Kościuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

URZĄD MlEJsKl W WĄGRoWCU
62-1oo WĄGRoWIEC, UL KoścluszKl 15

A

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia NR 80/2010
Burmistrza Miasta
Wagrowca

zdnia 23.06. 2010

r.

NSTRU KCJA
BEZPIEc-ZENSTWA
POZAROWEG()
I

dla budynku Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu przy ul. Kościuszk,25
Opracowana zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenÓw
(

Dz. U. Nr 80, poz. 563 )

o P RAC

Wągrowiec, czerwiec 2010

I

r'

oWAŁ:
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il.
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ilt.

)RGAN\ZACJA oCHRolVy

lv.

ZAP)B EG AN l E P)W9TAWAN lA P)ŻARU

V.

ZNAKI BEZPIECZENSTWA

vl.

ZABEZP\ECZEN\E PRAC PoŻARoWo N\EBEZP\ECZNYCH ....

VII.

sPosoBy P)STĘP)WANIA NA WYPADEK P)ŻARU LUB

PRZEC\WP)ŻAR)WEJ

'10

l

M

I

I

ZNAKI EWAKUACYJNE

EJ S COWEG O ZAG ROZE N I A.

vllt. ZAs ADY R)ZM

I

13

.

19

RĘCZN EG o s P RZĘT U G A s N l CZE

E

SZCZAN l A

I

WARUNKI EWAKUACJI

PoD

tx.

ORGANIZACJA

X.

INSTRUKCJA ALARMOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA

XI.

XII. TELEFOIVY

ALARMOWE

XII. ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z
P

RZEP

I

S AM I P

14

//V/VEGo
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XIII.

7
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przy ul. KoŚciuszki 25

PODSTAWA PRAVVNA
1.

Ustawa
667

z

(tj Dz U. z 2006 r' Nr 96 póz'
dnia24 sierpnia 1991 r' o Państwowej Strazy Pozarnej

zPoz. zmian.).

przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

2.

2OO2 r. Nr

Dz U'

147 poz. 1229 z poz' zmian')'

J.

Ustawazdnia7lipca1994r.Prawobudowlane(tj.Dz.U.z2006r.Nr156,póz.1118zpoŻn,zm.).

4.

roku
i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
innych obiektÓw budowlanych iterenow' (Dz'
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków,
U. z 2006 r. Nr B0, pÓz. 563)'

5.

z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
pozarowych (Dz' U' z
przeciwpozarowego zaopalrzenia w wodę oraz dróg
2003 r. Nr 121, Poz. 1139)'

6.

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkÓw
Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia

technicznych'jakimpowinnyodpowiadaÓbudynkiiichusytuowanie.(Dz'U.z2002r.Nr75,poz'
690
7

.

zPoz. zmian').

PN-92/N-o

1

256101

- Znaki bezpieczeństwa. ochrona przeciwpozarowa'

B.PN-92/N-01256t02-Znakibezpieczenstwa.Ewakuacja.

9'

PN-657 M _ 51 52O -"PoŻarnicze tablice informacyjne'''

10.PN-B6/E-o5o03.o1-ochronaodgromowaobiektówbudowlanych'

11.PN.EN671-3-Stałeurządzeniagaśnicze_Hydrantywewnętrzne.

@no

Budynek UM

INSTRU

przy ul. Kosciuszki 25

RozDzIAŁ

PRZED
1.

rW

KCJA BEzPlEczEŃSTWA PozARoWEGo

I

lOT I - ĄI<RES oPRAcolluAN
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I.A

lnstrukcja bezpieczeństwa pozarowego dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,

budynek przy ul. Kościuszki 25zwana dalej lnstrukcją, określa:

a)
b)
c)
d)
e)
D

warunki ochrony przeciwpoŻarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu,
sposÓb poddawania przeglądom technicznym i czynnoŚciom konsenruacyjnym

stosowanych w obiekcie uządzeń przeciwpozarowych i gaŚnic'
sposoby postępowania na wypadek pozaru i innego zagroŻenia,
sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pozarowym, jezeli
takie prace są pzewidziane,

sposoby praktycznego sprawdzania organizacji
nstrukcj i oraz przepisa

m

i przeciwpozarowym

i.

Postanowienia lnstrukcji obowiązują wszystkich pracownikow.

3. Z postanowieniami

4'

ewakuacji ludzi,

sposoby zaznajamiania uzytkownikÓw obiektu z treściąprzedmiotowej
i

2.

i warunkÓw

lnstrukcji naleŻy zapoznaÓ pracownikÓw.

Przyjęcie do wiadomoŚci postanowień lnstrukcji, pracownicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu.

5'

WzÓr oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do lnstrukcji. oświadczenie to, nalezy
włączyĆ do akt osobowych pracownika'

6.

lnstrukcja bezpieczeństwa pozarowego powinna byÓ poddawana okresowej

aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takŻe po kazdych zmianach sposobu
uzytkowania obiektu, lub procesu technologicznego, ktÓre mająwpływ na warunki
och rony przeciwpozarowej.

URZĄD MlEJsKlWWĄGROWCU' ul. Kosciuszki '15a 62- 100 Wągrowiec

Budynek UM
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RozDzIAŁII
WARIJNI<I OCHRONY

PRZECIWPozAROWEJ
CH

ARAKT ERY STY KA

1.

Lokalizacja.

O B

I

E KT

U

Budynek Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zlokalizowany jest przy ul' Kościuszki 25

2.

Parametry budYnku.

1) Powierzchnia

uzytkowa

.

251,4 m2.

- piwnica: 121,2 m2,

- pafter'.114,2
- pienłsze piętro: 9B,0 m2,
- drugi piętro: 39,20 m2
- strych: 62,9 m2

,

,

2) Powierzchnia zabudowY: 181,0 m2.
1072,00 m3'
3) Kubatura
4) Wysokośc:13,7 m [SW - średniowysoki].
5) Budynek mieszkalny, ktÓrego W 6/10 częściwłaścicielemjest Gmina Miejska
Wągrowiec iw części4/10 dwie osoby fizyczne' Znajdują się w nim dwa lokale
mieszkalne zlokalizowane na pienłszym i drugim piętrze, lokal uzyteczności publicznej
na pańerze, ( Wydział oŚwiaty Urzędu Miejskiego )oraz piwnica i nieuzytkowy strych.
Sciany budynku murowane

z

cegły, strop nad piwnicą częściowoz cegły i

z

drewna

pozostałe stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana pokryta dachÓwką
ceramiczną z poddaszem uzytkowym, strych bez dostępu osób trzecich - dojŚcie przez
mieszkanie' Klatka schodowa z piwnicy na pańer murowana z cegły, natomiast z

pańeru na wyŻsze kondygnacje drewniana. Budynek Wyposazony jest w instalacje:
elektryczną wod-kan, gaz, ogrzewany jest z dwóch kotłowni jedna usytuowana w
piwnicy druga w pomieszczeniu gospodarczym na parterze opalane gazem ziemnym.
Przyłącze gazowe znajduje się od strony wschodniej budynku'

3.

Parametry pozarowe występujących substancji palnych'

1)
2)

Palny wystroj wnętrz (meble, dokumentacja, zasłony, wykładziny podłogowe).
Elementy, akcesoria komputerÓw z tworzyw sztucznych, gumy itp.

3)

Dokumentacja, akta, opakowania kartonowe stanowiące zasadniczy skład obciązenia
ogniowego.

Materiały te spalają się kopcącym płomieniem z rÓwnoczesnym wydzielaniem gazów
toksycznYch.

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 25

4.
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Kategoria zagroŻenia ludzi- ,,ZLlll" ( budynek uzyteczności publicznej' nie

zakwalifikowany do zL l i ZL ll). Z uwagi na występujące elementy konstrukcyjne
drewniane ( klatka schodowa, stropy i dach ) budynek nie spełnia wymagań
określonych w przepisach przeciwpozarowych' Dostosowanie do tych wymagań

5.
6.

naleŻy dokonac podczas najblizszego remontu w tym obiekcie.

Przewidywana ilośÓ osób w budynku: 8 mieszkańcow, 7 pracowników oraz interesanci,
łącznie do 50 osób.

ocena zagroŻenia wybuchem.
W budynku, ze względu na składowane materiały oraz zainstalowane zabezpieczenia
w kotłowni z kotłem na gaz ziemny nie występują strefy zagroŻenia wybuchem'

7

'

B.
9.

Podział na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedną strefę pozarową o powierzchni - 251 ,4

m2

'

Klasa odpornościpozarowej budynku ,,C'' [N],
Warunki ewakuacyjne.

1) obiekt posiada 1 wyjścia ewakuacyjne z budynku.
2) DługośÓ dojśÓ ewakuacyjnych nie przekracza 40m

3) Minimalna szerokośÓ uzytkowa

przy jednym dojściu'

biegÓw, schodów i spocznikow spełnia wymogi

warunków technicznych.

4)
1

Drogi iwyjŚcia ewakuacyjne oznakowano tablicamizgodnie z PN-92/N-01256102.

0. Sposób zabezpieczan
1

)

ia nstalacji uzytkowych.
i

Budynek zabezpieczo no nstalacj ą od g romową wyko
i

na ną zgod

n

ie

z PN-86/E-05003.01.

2)

Budynek wyposaŹono w główny wyłącznik prądu, ktory znajduje się na pańerze.
Uwaga

:B

EZP RZEWO DOWE ZAS LACZE AWARYJ
I

N E,, U

PS".

W budynku zastosowano urządzenia UPS słuzące do awaryjnego zasilania
urządzeń kom puterowych w przypad kach

-

:

zaniku napięcia,
zakłoceń elektrycznych.

Bezprzewodowe zasilacze awaryjne UPS są podłączone do sieci energetycznej
(praca ciągła), a wewnątrz nich znajdują się bloki bateryjne o wysokim napięciu,

stanowiące zagrozenie dla zycia lub zdrowia uzytkownikÓw, nawet pomimo
wyłączenia prądu z instalacji elektrycznej, (pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy

11.
1)

- serwerownia oraz

UPS-y komputerowe w pomieszczeniach biurowych).

Wyposazenie w podręczny sprzęt gaśniczy'
Do zabezpieczenia budynku przewidziano sprzęt gaŚniczy:

-

pańer - 1 szt. gaśnica proszkowa GP-6X (ABC)'
-

'1

szt. gaśnica proszkowa GP-2X (ABc)'

URZĄD MlEJsKl W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62
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2)

Lokalizację w/w sprzętu oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256/01.
12.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pozaru'
zapewnia
Zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru Wynoszącego 20 dm3/s,
przy ul. KoŚciuszki '
się z istniejącego hydrantu podziemnego DN 1O0 zlokalizowanego

13. Droga Pozarowa.

jest równiez
Do budynku prowadzi droga'poŻarowa ulicą: Kościuszki, umozliwiony
dojazd do budynku od strony wewnętrznych parkingów'

unżłoM1EJSK;WWĄGR9W6U,

ul. KoŚciuszki 15a 62

-
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Do obowiązkÓw Burmistrza naleŻy w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
i

technicznych oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzen stanowiących wyposazenie

zajmowanych budynkÓw i pomieszczeń,

2)

nadzorowanie zapewnienia osobom pzebywającym w budynku mozliwościbezpiecznej
ewakuacji na wypadek poŻaru,

3) zapewnienie właŚciwego przeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich pracownikÓw,
4) nadzorowanie przygotowania obiektów do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej
oraz WyposaŻenia W sprawny podręczny sprzęt gaŚniczy,

5) nadzorowanie przestrzegania przez

podległych pracowników postanowień zawartych w

lnstrukcji oraz przepisach ogólnych,

6) nadzorowanie dokonywania okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego,
7) inicjowanie wszelkich przedsięwzięc zmierzających do poprawy zabezpieczenia
pzeciwpozarowego,

B) określenie sposobÓw postępowania na wypadek poŻaru lub innego miejscowego
zagroŻenia'
Burmistrz realizuje swe obowiązki poprzez podległych mu pracownikÓw.

2'

Z-a Burmistrza lub osoby upowaŻnione obowiązane sądo:

1) brania udziału w organizowanych szkoleniach bhp i ppoz',

2) zgłaszania Burmistrzowi wszelkich

uwag /zdarzeń/ mających wpływ na spowodowanie sytuacji

pozarowych,

3) przestrzegania zakazu palenia

na terenie całego obiektu za wyjątkiem miejsc do tego

wyznaczonych,

4) wykonywania innych pracz zakresu ochrony ppoz. zleconych przez Burmistrza,

5) instruowania pracowników na ich stanowiskach pracy

o występującym zagrozeniu

pozarowym,

6) zaznĄamiania pracownikÓw z występującym zagroŻeniem pozarowym w podmiocie,
7) nadzoru nad przestrzeganiem przez pracownikÓw przepisÓw przeciwpozarowych
i postanowień niniejszej instrukcji,

B) zabezpieczenia dostępu do wyłączników, przełącznikÓw elektrycznych, tablic rozdzielczych
prądu, podręcznego sprzętu gaŚniczego' wyjŚĆ

i drÓg

ewakuacyjnych,

9) sprawowania nadzoru nad urządzeniami i sprzętem przeciwpozarowym,

10) znajomościlokalizacji i obsługi głównego wyłącznika prądu elektrycznego, obsługi

podręcznego sprzętu gaśniczego,
11) współdziałania

z innymi słuzbami w celu właściwegozabezpieczenia przeciwpożarowego

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 25
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budynku,

2)powiadamiania (alarmowania) Jednostki Ratowniczo - GaśniczejPaństwowej Strazy

1

Pozarnej w przypadku powstania poŻaru,

3.

13)zabezpieczenia urządzen i pomieszczeń w zwiąku z przenNami w funkcjonowaniu podmiotu
(po zakończeniu pracy, w dniach wolnych od pracy, w czasie remontow, itp.).

Wszyscy pracownicY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim ponoszą odpowiedzialnośó za stan
zabezpieczenia przeciwpozarowego powierzonego im mienia, a W szczególności obowiązani są

1) odbyÓ przeszkolenie w zakresie znajomościpodstawowych zasad bezpieczeństwa
pożarowego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości i zobowiązania
przestrzegania,

2) dbać

o właściwystan zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz utrzymać czystośći

porządek w pomieszczeniach i na stanowisku pracy,

3)

usuwaÓ usterki mogące byc przyczyną pozaru lub informowaó o ich wystąpieniu
przełozonego.

4) do niedokonywania zadnych napraw urządzen elektrycznych we własnym zakresie;
5) po zakończeniu pracy dopilnowaÓ sprzątnięcia izabezpieczenia pomieszczen, wyłączenia
spod napięcia wszystkich urządzeń elektrycznych

6)

i

wygaszenia zbędnego oświetlenia,

przestrzegaÓ zasad właŚciwego przechowywania i stosowania materiałów łatwo zapalnych,

7) przestrzegac zakazu palenia

tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami specjalnie

do tego celu wYznaczonYmi,

B) nie uzywaó podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pozaru,
dbać o jego właŚciwy stan iłatwośódostępu do niego,

9)

4.

znaÓ i przestrzegac:

-

pzepisy przeciwpozarowe oraz uczestniczyĆ w szkoleniach,
sposoby alarmowania wspÓłpracowników i PSP,
sposoby uŻycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
zasady zachowania się podczas poŻaru.

Do obowiązków pracownika prowadzącego Sprawy ppoz. (mającego sprawy ppoz.

W

zakresie obowiązków) nalezy:

1)
2)

znanie i przestrzeganie obowiązków niniejszej lnstrukcji'

przeprowadzanie kontroli ochrony przeciwpozarowej na terenie podległych obiektÓw,
sporządzanie protokołow, opracowywanie wniosków w zakresie poprawy stanu ochrony
ppoz.,

3)

inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięó zmierzających do zmniejszenia zagroŻenia
poŻarowego,

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 25

4)

5)
6)
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nadzor nad utrzymaniem urządzen ppoz., sprzętu poŻarniczego oraz pozarniczych
tabl ic i nform acyj nych I znaki ewakuacyj ne/,

organizowanie i nadzór nad szkoleniem poŻarniczym, uczestniczenie w naradach
komisjach' na ktorych są omawiane zagadnienia ochrony ppoz.,

dbanie o wyposażenie pomieszczeń (budynków) w niezbędną ilośćpodręcznego sprzętu
gaśniczego oraz poŻarniczych tablic informacyjnych, wnioskowanie w tym zakresie do

7)
B)
9)

i

Burmistrza,
dopilnowanie terminowego przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego,
opracowywanie niezbędnych informacji i sprawozdawczości zzakresu ochrony ppoz.,
prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną ppoz. podmiotu,

10) wykonywanie innych zadan z zakresu ochrony ppoz. zleconych przez Burmistrza.
Gdy nie ma zatrudnionego pracownika o ww. zakresie obowiązkÓw obowiązki pracownika
prowadzącego Sprawy ppoz. (mającego sprawy ppoz. W zakresie obowiązkÓw) zadania te
realizuje osoba upowaŻnion a przez Burmistrza.

URZĄD MlEJSK| W WĄGROWCU' ul. KoŚciuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec
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1'

CzynnoŚci zabronione:

1)uzywanieogniaotwańego,palenietytoniuwmiejscachntedozwolonych,odpowiednio
oznakowanych(palenietytoniutylkowmiejscachWyZnaczonychpalarnie),
2)podgrzewaniezapomocąotwańegoogniasmołyiinnychmateriałowwodległoŚci
mniejszej niz 5m od budYnku'

3)palenieśmieciiodpadkówwmiejscuumozliwiającymzapaleniesięsąsiednich
palnych'
obiektów lub materiałÓw

4)przechowywaniemateriałówpalnychwodległościmniejszejniz0,5modurządzeń,
którychpowierzchniezewnętrznemogąnagrzewaÓsiępowyzej100"C'

5)uzytkowanieniesprawnychurządzeńelektrycznych,ustawianiebezpośredniona
podłozu palnym urządzeń grzewczych'

6)stosowanienaosłonypunktówświetlnychmateriałowpalnych,zawyjątkiemmateriałow
trudnozapałnych,jezelizostanąumieszczoneWodległości,conajmniej0,05mod
zarowki,

7)

gnrazd wtykowych'
wyłącznikow, przełącznikow,
instalowanie opraw oŚwietleniowych,

bezpoŚrednionapodłozupalnym,jeŻeliichkonstrukcjaniezabezpieczapodłozaprzed
zaPaleniem'

B)składowaniejakichkolwiekmateriałowiprzedmiotównadrogachogolnejkomunikacji,
służącychewakuacji,
w sposob
oraz blokowanie drÓg ewakuacyjnych
ewakuacyjnych
wyjśÓ
9) zamykanie
uŻycie'
uniemozliwiający ich natychmiastowe
dostępu do:
10) uniemozliwianie lub ograniczanie

a)

gaśniczego'
hydrantÓw, podręcznego sprzętu

b)urządzeńuruchamiającychisterującychinstalacjamiwpływającyminastan
budynku'
bezpieczeństwa pozarowego

c)
d)

wyjściaewakuacyjnego'
elektrycznych'
wyłącznika głównego prądu itablic

11)UzywanieiprzechowywaniemateriałówniebezpiecznychpoŻaroweWniedozwolonej
iloŚci.

Za

poŻarowe nalezy uważaÓ;
mater\ały niebezpieczne

-

zapłonu ponizej 55oC'
ciecze palne o temperatuze

-

gazy Palne,

URZĄDMIEJSKIw

Budynek UM
przy ul. Kościuszki 25

_
_
2.

lNSTRUKCJA BEzPlEczEŃsTWA PozARoWEGo

Strona

'11

ciała stałe wytwafząące w zetknięciu z wodą lub parąwodnągazy palne,
ciała stałe zapalające się samozutnie w powietzu,
ciała stałe jednorodne o temperatuze samozapalenia ponizej200'C,
materiały mające skłonnośćdo samozapalenia,
materiały wybuchowe i pirotechniczne.

Wbudynku naleŻy:

1)

2)

3)

umieściÓ w miejscach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych wykazy telefonÓw

alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek poŻaru'
zgodnie z aktuaInie obowiązującymi Polskimi Normami oznakować:

a)
b)
c)

drogi, wyjściai kierunki ewakuacji,

lokalizację wyłącznika głównego prądu elektrycznego,
miejsca, w ktÓrych znajduje się podręczny spzęt gaśniczy oraz hydranty,

wykonyłać okresowo następujące czynności:

a)

b)
c)

przeprowadziÓ pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat,

pzeprowadziÓ badanie instalacji odgromowej co najmniej razna 5lat,

pzegląd podręcznego spzętu gaśniczego nie zadziej niŻrazw roku.
Sprawdzenie ciśnienia wyzutnika Środka gaśniczego (gaŚnice proszkowe),
waga środka gaśniczego (gaśnice co2). Zgodnie z instrukcją fabryczną, w
okreŚlonym czasie

pzez producenta

dokonaÓ legalizacjizbiornika gaŚnicy

pzeladowaó środek gaŚniczy.
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Sposob poddawania przeglądom technicznym i czynnością konsenruacyjnym stosowanych w
obiekcie uządzen i spzętu.
Rodzaj czynnoŚci

Lp.

1.

2.

4

Konserwacja i podręcznego sprzętu
gaśniczego /gaśnice i hydranty/
Pomiar rezystancji izolacji
przewodÓw roboczych nstalacji
elektrvcznei
Kontrola stanu technicznego
przewodów kominowych
(soalinowvch i wentvlacvinvch)
Pomiar napięĆ i obciązeń
w instalacii elektrvcznei
Sprawdzenie skutecznościdziałania
środkÓw ochrony
przeciwporazeniowej w instalacj i
elektrvcznei
i

Termin
co najmniej
raz w roku

Producenta spzętu

co 1 rok
co 5 lat

co 5 lat

Badanie instalacji odgromowej

co 5 lat

7

Badania hyd rantow wewnętrznych
z pomiarem ciśnieniaiwydajności

co 1 rok

B.

PrÓby ciŚnienia węzy hydrantowych

co 5 lat

Ww' uządzenia i sprzęt poddawane są pzeglądom technicznym
fi

3zęściejwg zaleceń

1

co 5 lat

6.

przez uprawnione

Uwagi

oraz po kazdym
uszkodzeniu

PN * EN 671-3 ciśnienie
1,2 MPa.
i

czynnościom konserwacyjnym

rmy.

Podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty poddawane są pzeglądom technicznym i czynnościom
konsenłacyj nym przez firmę uprawnioną.
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IZNAI<I

Przy ustaleniu rodzaju i miejsc rozmieszczenia tablic bezpieczeństwa

i

ewakuacyjnych w obiekcie

naleŻy uwzględnic: charakter zagroŻenia pożarowego , rozwiązania budowlano_instalacyjne

obiektu, a takze sposoby zagospodarowania pomieszczeń magazynowych oraz kuchennych.

lloścrozmieszczonych tablic powinna być wielkościąminimalną, niezbędną do prawidłowego
oznakowania obiektu. DobÓr znakÓw i oznakowania nalezy przeprowadzic zgodnie z Polską
Normą:
P

N-92/N-0

1

256 l 0 1 - Znaki bezpieczeństwa. och ro na przeciwpoza rowa'

-92lN-0

1

256 l 02 - Znaki bezpiecze ństwa. Ewaku acj a.

PN

URZĄD MIEJSK| W WĄGROWCU' ul. Kościuszki 15a 62 _ 100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 25

lNSTRUKGJA BEzPlEczEŃSTWA PoŻARoWEGo

Strona 14 z 35

ROZDZIAŁ |/I
ZAETEZPIECZENTEPRACPOZAROI/VO
NTEE'EZPIECZIVYCH
powodowaÓ
Prace niebezpieczne poŻarowo to prace, ktÓrych prowadzenie moze
pozarowo'
bezpoŚrednie niebezpieczeństwo poŻaru lub wybuchu' Prace niebezpieczne
jak prace remontowo_
prowadzone pozawyznaczonym na stałe do tego celu miejscem'
obiektÓw' na
budowlane związane z uŻyciem otwańego ognia, prowadzone wewnątrz
wykonywane w
przyległych do nich terenach, a takze Wszelkie prace remontowo-budowlane
powstanie
strefach zagroŻonych wybuchem naleŻy prowadzió w sposÓb uniemozliwiający
pozaru lub wYbuchu.

1'

Urzędu to:
Prace niebezpieczne pozarowo, ktÓre mogąbyÓ prowadzone, na terenie
a) wszelkie prace z otwańym ogniem, podczas ktÓrych występuje iskrzen|e lub nagrzewanie
np.:

-

Spawanie' cięcie gazowe i elektryczne,
podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworÓw'
podgrzewanie lepiku, smoły, itp''

b) wszelkie pracezwiązanezestosowaniem cieczy,

gazÓw i pyłow, przy ktÓrych mogą powstaĆ

mieszaninY wYbuchowe, nP.:
- przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów'
- stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,

-

suszenie substancji PalnYch,

-usuwaniepozostałościtychsubstancjizestanowiskpracy'
pracownicy uczestniczący
Do przestrzegania postanowień lnstrukcjizobowiązani sąwszyscy
pozarowo niebezpiecznych oraz
bezpoŚrednio lub pośredniow wykonywaniu prac

pracownicy nadzorujący przebieg tych prac'
2' Zasady organizacyjne ustalania zabezpieczeń przeciwpozarowych prac niebezpiecznych
pożarowo:

1)

2)

podmiotu' pod
Prace pozarowo niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie
obowiązujących
warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpozarowej'

przeziwtrakcieichwykonywaniaorazpozakonczeniuprac.
przed
Wymagania, o ktÓrych mowa ponizej usta|ane są komisyjnie, kazdorazowo

przepisy
rozpoczęciem prac, W oparciu o postanowienia niniejszej lnstrukcji oraz
szczegółowe.

jest:
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych poŻarowo komisja zobowiązana
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- ocenic zagroŻenie pozarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane,
- ustaliÓ rodzai przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania

i

rozprzestrzeniania się pozaru lub wybuchu,
- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy,
or

3)

az zabezp

i

czen ie

e

m iej

sca po zakoncze

n

Zasady działania komisji, o której mowa w pkt. 2

i

u

p

za przebieg

ra cy.

:

a) w skład osobowy komisji powinni wejśÓ następujący członkowie
- osoba upowazniona przez Burmistrza - przewodniczący,

:

- kierownik grupy wykonującej prace - członek,
- specjalista ds' ppoz. - członek,
b) prace komisji organizuje jej przewodniczący,

c)

komisja ze swoich prac sporządza ,,Protokoł zabezpieczenia przeciwpozarowego prac

pozarowo niebezpiecznych'' wg Wzoru podanego w załącznlku nr

d)

1,

po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole przewodniczący wydaje

pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac Wg Wzoru podanego w załączniku nr 2,

e) do obowiązku przewodniczącego

naleŻy zorganizowanie i zapewnienie dozoru

rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Protokole zabezpieczenia prac

pozarowo niebezpiecznych",

3.

4)
5)

Rozpoczęcie prac następuje po wykonaniu zabezpieczeń określonych w zezwoleniu.

Po zakonczeniu prac całoŚĆ dokumentacji przechowuje pracownik ppoz.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaÓ następujących zasad:
1)

Niedopuszczalnejest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, jak

np.:

spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie, itp. w
pomieszczeniach, w ktÓrych (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane Są prace
z zastosowaniem materiałów pa|nych, polegające w szczegÓlności na:

a) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozpusz;zalnikÓw łatwo zapalnych,
b) szlifowaniu powierzchni wykonywanych z materiałÓw palnych,
c) zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy
zastosowaniu materiałÓw palnych,

4.

d)

montowaniu wyposaŻenia wnętrz wykonanego z materiałow palnych'

Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będąwykonywane prace z
wsze

l

ki

ch

p a

l

nych

m

ateri ałów i zanieczy

szczen,

b) odsunięciu na bezpieczną odległośÓ od miejsc prowadzenia prac wszelkich
przedmiotÓw palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

c)

zabezpieczeniu przed działaniem np. odprysków spawalniczych materiałÓw palnych,
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ktÓrych usunięcie na bezpieczną odległośĆnie jest mozliwe, przez osłonięcie ich

np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi, itp.,

d) sprawdzeniu' czy znajdujące się

w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądz rozprysków
s

pawa

l

n

i

czych n ie wyma

e) uszczelnieniu

g aj

ą zastosowan a okal nych zabezpieczen,
i

l

materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworow instalacyjnych,

kablowych, wentylacyjnych' itp. znajdujących się w poblizu miejsca prowadzenia prac'

f)

zabezpieczeniu przed rozpryskamispawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodów elektrycznych oraz instalacyjnych z palnąizolac)ą, o ile znajdują

się w zasięgu zagroŻenia powodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,
g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich
nie prowadzono W ostatnim czasie pac malarskich lub innych przy uŻyciu substancji
łatwo zapalnych,

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m'in

-

-

:

napełnionych wodą metalowych pojemnikow na rozgrzane odpadki np. drutu

spawalniczego, elektrod, itP.,
materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku
prac,

-

niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stęzeń par i gazów
palnych w rejonie prowadzenia prac, podręcznego sprzętu gaŚniczego,
zapewnienia stałej droznoŚciwyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezPiecznYch Pozarowo.

5. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo

z uzyciem cieczy, gazow i pyłÓw

mogących tworzyÓ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaÓ
następujących zasad

:

a) dąyć do zmniejszenia

lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez

wentylowan ie (mechaniczne, grawitacyj ne)

b)

l

u

b przewietrzanie po

m

ieszczeń,

na stanowiskach pracy mogą znajdowac się stosowane tam ciecze, gazy i pyły

palne w ilościniezbędnej do prowadzenia prac, z Zapasem umozliwiającym
utrzymanie ciągłoŚci pracy,

c)

Zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien byÓ przechowywany

niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,
pozostawienie oprÓznionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,

d)
e) po zakonczeniu prac wszystkie naczynia,

Wanny i pojemniki naleŻy szczelnie

zamknąĆ lub zabezpieczyiw inny sposÓb przed emisją do otoczenia znajdujących
się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

D

ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałoŚci nie powinny zalegac na urządzeniach,

W

Budynek UM
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stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłozu,

g) rozpoczęcie

pracy w pomieszczeniach, w ktÓrych wczeŚniej wykonywano inne prace

związane z uŻyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazow, moze nastącic
wyłącznie po uprzednim pomiarze stęzeń par cieczy lub gazow w pomieszczeniu
i

stwierdzeniu nie przekroczenia stęzenia rÓwnego 10% ich dolnej granicy

wybuchowoŚci.

6'
7.

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazyÓ w podręczny

sprzęt gaśniczy w ilościi rodzaj umozliwiający likwidację wszystkich zródeł pożaru.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowe, w budynku, pomieszczeniach oraz
pomieszczeniach sąsiednich nalezy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub Żarzących się cząstek w rejonie
prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy poŻaru oraz czy sprzęt np'
(spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od Źrodeł zasilania i nalezycie

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką nalezy ponowic po
upływie 4 godzin,
poza rowo

B.

n

aw razie konieczności po

B godzinach, licząc od

czasu zakończenia prac

iebezpieczny ch.

Prace niebezpieczne poŻarowo powinny

byÓ

wykonywane wyłącznie przez osoby do tego

upowaznione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaŚ sprzęt uzywany do wykonywania
prac powinien byÓ sprawny technicznie

i

zabezpieczony przed mozliwościąwywołania

pozaru.

9.

Butle z gazami spręzonymi mogą znajdowaÓ się na terenie obiektu wyłącznie w okresie

wykonywania prac i pod stałym nadzorem.
10. obowiązki osÓb dozorujących przebieg prac niebezpiecznych pozarowo.

osoba, ktÓra została upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo powinna w szczególności:

1)

znać obowiązu1ące przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaÓ przestrzeganie tych
przepisÓw przez podległych pracowników,

2)

dopilnowac, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk,

przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

3)

sprawdzaÓ zabezpieczenie przeciwpoŻarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
o

raz wydać

po lecen

ia gwa

ra

ntujące natych miastową ikwidację stwierdzo nych
l

niedociągnięĆ,

4)

wstrzymac prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo
powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości'

5)

braÓ udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac

niebezpiecznych poŹarowo'
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1. Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo naleŻy w szczególności:

1)

sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
p

2)
3)

rzed

m ozl

iwoŚci ą za

i

n i cj

owa

n

ia

or

az r ozprzestrze

n ia n

i

a poza ru,

ścisłeprzestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac'
znajomośÓ przepisów przeciwpozarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz

zasad postępowania w przypadku powstania pozaru,

4)

sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo,

5)

Ścisłe przestrzeganie wytycznychzabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego

rodzaju prac niebezpiecznych,

6)

sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało Wyposazone
w odpowiednią ilośÓ i rodza1podręcznego sprzętu gaŚniczego,

7)

rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowe tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, względnie na wyraŹne polecenie bezpośredniego przełozonego
kierującego tokiem pracy,

B)

poinstruowanie pomocnikÓw o Wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

9)

przerwanie prac W przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umozliwiających
powstanie i rozprzestrzenianie się pozaru orazzgłoszenie tego faktu przełożonemu,

10) meldowanie bezpośredniemu przełozonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych

pożarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego
w czasie wykonywania prac,
11)

dokładne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska ijego otoczenia w
celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie
zainicjowano pozaru,

12) wykonywanie
s

wszelkich poleceń przełozonych i organów kontrolnych w

prawa ch związany ch z zabezpieczen iem przeciwpoza rowym prac i czyn

n

oŚci

niebezpiecznych pozarowo.

UWAGA ! Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pozarowo, co do ktÓrych istnieją
wątpliwościzwiązane z określeniemzagroŻenia, sposobu zabezpieczenia, itp. sposób ich
realizacji nalezy skonsultowaÓ z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
poŻarowe budynku'
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RozDzlAŁ |/II
sPosOE Y POsTĘPolluANLA IvA |/VYPADEI<
PC,żAR(J LLJE' IIvIvEG.o rw I EJsco l/vE G O
zAGRozEIvIA
Zadania i obowiązki Burmistrza (lub osoby Wyznaczonej / upowaznionej zgodnie z
rozdziałem Xl).
1

'

2.

W przypadku powstania poŻaru lub innego miejscoweg o zagroŻenia koordynuje akcją
ratowniczą i kieruje nią do czasu przybycia jednostek ratowniczych PSP.
W szczegolności do obowiązkow Burmistrza nalezy:

a)

kierowanie akcją gaśniczą prowadzonąprzez pracownikow Za pomocą podręcznego
sprzętu gaśniczego,

b)

wydanie polecenia oraz dopilnowanie wykonania opuszczenia obiektu przez osoby
przebywające w budynku,

c)

podjęcie decyzji o podjęciu ewakuacji mienia (w razie konieczności),

d)
e)

wskazanie stref i pomieszczeń, do ktorych nalezy ewakuować ludzi oraz mienie,

D

koordynowanie wspÓłdziałania pracownikÓw,

przydzielenie zadan poszczególnym pracownikom,

g)

zapewnienie ładu i porządku podczas ewakuacji,

h)

po przybyciu jednostek ratowniczych Państwowej Strazy Pozarnej informowanie

i)

dowódcy o sytuacji pozarowej oraz podjętych działaniach,
udział w pracach sztabu akcji ratowniczej.

Zadania i obowiązki wszystkich pracowników:

a)
b)

c)

alarmowaó wspÓłpracowników,

przełoŻonych, Burmistrza,

podjąÓ próbę działan gaśniczych za pomocą gaśnicoraz hydrantow wewnętrznych,

opuścićzagroŻone pomieszczenie, udając się najkrótszymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnątrz budynku,

d)
e)

f)

udzielić pomocy W opuszczeniu obiektu osobom przebywającym czasowo,
pod

porządkowac się zarządzeniom kierującego działan iem ratown iczym,

zachować spokój i rozwagę.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczejpowinna pamiętaó, że:

a)
b)

w pierwszej kolejności naleŻy prowadzić ratowanie Zagrozonego zycia ludzi,

usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne' a W SzczegÓIności butle z gazami
palnymi, spręzonymi, naczynia z płynamiłatwopalnymi oraz cenne urządzenia;

c)

wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pozarem;

d)

nie otwieraÓ bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w ktorych powstał poŻar

poniewaz dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

UWAGA: Nie wolno gasiÓ wodą instalacji i urządzen elektrycznych będących pod napięciem.
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RozDz'IAŁ VIII zAsADY
RozM IEs zCz'AN lA PODRĘCZN EG O
s PRZĘTU G.AŚ tvtcze G O OR.A,Z
-,asADY JEGO OE|9ŁIJGI I lJz,YCtA
Zasady ogólne:

1.

Podręczny sprzęt gaśniczyprzeznaczony jest do gaszenia poŻarow w pierwszej fazie ich
powstawania. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się wszelkiego rodzaju gaśnice
(płynowe, pianowe, proszkowe, Śniegowe), małe agregaty gaśnicze(do 25 kg środka

gaśniczego) oraz koce gaśnicze.Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego stosuje się
następujące zasady:

a)

do gaszenia pozarow grupy A (w ktÓrych występuje zjawisko spalania Zarowego,
np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe,

b)

do gaszenia pozarÓw grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod
wpływem temperatury, benzyn, alkoholi, olejow, tłuszczow, lakierow) stosuje się

zamiennie gaśnice, pianowe, śniegowe,proszkowe,

c)
d)

do gaszenia pozarow grupy C (gazów palnych, np. propanu, acetylenu' gazu ziemnego)
stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe,
do gaszenia pozarow grupy D (metali np. aluminium, sÓd, potas, lit, magnez) stosuje się

gaŚnice proszkowe.

2.

Przy rozmieszczaniu podręcznego spzętu gaśniczego naleŻy przestrzegaĆ następujących
zasad:

a)

sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy

wejściach i klatce schodowej, przy przejŚciach, na korytarzach. W pomieszczeniach
przy wyjściach na zewnątrz,

b)

w budynkach wielokondygnacyjnych sprzęt umieszcza się w tych samych miejscach na

kazdej kondygnacji, jeślijest taka mozliwoŚĆ,

c)
d)
e)
0
g)

miejsca Wyznaczone na sprzęt naleŻy oznakowac zgodnie z Polską Normą

PN- 92/N-012s6101,
do sprzętu powinien byĆ zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 'l m,

sprzęt nalezy umieszczaÓ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz działanie Źrodeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione),
odległośÓ dojściado sprzętu nie powinna być większa niz 30 m,
2kg Środka gaśniczegozabezpiecza 100 m2 powierzchni budynku.
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D<

ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI

1.

Nadrzędnym celem, któremu muszą byÓ podporządkowane inne zadania, jest ratowanie
zycia ludzkiego' Kazdy pracownik powinien dokładnie znaÓ wszystkie drogi ewakuacyjne oraz
mozliwoŚci wydostania się z pomieszczenia, w którym pracuje lub przebywa. Drogi

ewakuacyjne sąto korytarze, klatka schodowa, drzwi na drogach ewakuacyjnych, schody

i

wyjściaewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku lub do innej strefy pozarowej.
2.

W przypadku zagroŻenia powodującego koniecznoŚć ewakuacji osób i mienia z obiektu
decyzję wydaje osoba najstarsza funkcją lub osoba przez niąupowazniona' odpowiedzialna

zabezpieczeństwo osÓb i mienia, znajdująca się aktualnie w budynku. Decyzja ta musi
zawierać informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejnoŚci opuszczania obiektu.
Przed ogłoszeniem alarmu i rozpoczęciem ewakuacji nalezy ustalic:

a)

Źrodła zagroŻenia, lokalizację pożaru, kierunek rozprzestrzeniania się ognia, dymÓw

i

gazow toksycznych będących prod uktami spalani a,

b)

ilośćosób bezpośrednio zagroŻonych, przewidzianych do ewakuacji w pierwszej
kolejności,

4.

c)

stan fizyczny i psychiczny osÓb przewidzianych do natychmiastowej ewakuacji,

d)
e)

ilośÓ osób zagroŻonych pośrednio, przewidzianych do ewakuacji w pÓzniejszym terminie,

drogi i kierunki ewakuacji.

Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w budynku o powstałym
zagr oŻeniu, j eg o ch

a ra

kterze

or

az

ko

n

i

eczn ościewa ku

a cj i.

Alarm o niebezpieczeństwie i konieczności rozpoczęcia ewakuacji powinien byc ogłoszony za
pomocą gońcow lub innych dostępnych Środków łączności(np. telefon).
o.

Po ogłoszeniu alarmu' pracownicy kierująsię na korytarz ido wyjŚcia z budynku. W
pierwszej kolejności naleŻy ewakuować pracowników z tych pomieszczeń, w ktÓrych
powstał poŻar, ktÓre znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia orazz

pomieszczeń, z których wyjścielub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacyjnych moze
zostaÓ odcięte przez poŻar lub zadymienie. Nalezy dąŻyć tez do tego, aby wśród

ewakuowanych w pienłszej kolejnościbyły osoby o ograniczonej (z roŻnych względÓw)

zdolnoŚci poruszania się' Natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, ktÓre
mogą poruszać się o własnych siłach. W stosunku do osob będących w szoku mozna

zastosować przym uS fizyczny

.
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sposoby ewakuac.ii osób o ograniczone.i Żdolnościporuszania się,
bez użycia specjalistyczneqo spżętu ratowniczego

ffiffi

Wyprowadzanie

Pżenoszenie przeŻ jedną osobę chwytem ''tlumokowym"

przez jedną osobę

ff

PrŻenoszenie pżez
jedną osobę chwytem "strażackim"

Wyprowadzanie

przez dwie osoby

ffiffiffi
Przenoszenie

PlzenosŻenie plzez dwie osoby
sposobem' kombinowanym

Kierujący akcją wyzn acza osoby

od powiedzi alne

przez jedną osobę chwytem ''na barana"

za przebieg ewa

ku acj

i poszczegÓl

nych

grup ewakuowanych. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, określając

sposoby' kolejnoŚc i rodzĄ ewakuowanego mienia. Ewakuacja mienia nie moze odbywaÓ
się kosztem sił i środkÓw niezbędnych do ratowania ludzi. Ewakuację mienia nalezy
rozpocząc od najcenniejszych przedmiotÓw, urządzeń i dokumentacji.
B.

9.

osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji powinny ŚciŚle współpracowaĆ z
kierującym akcją i wykonywaÓ jego polecenia'
W przypadku odcięcia dróg wyjściadla ewakuowanych, znajdujących się w strefie
zagroŻenia, naleŻy zebrac ludzi w miejscu najbardziej oddalonym od Źrodła pozaru i w
miarę istniejących warunkÓw ewakuowaÓ na zewnątrz, przy pomocy sprzętu
ratowniczego, przybyłych jednostek strazy pozarnych Iub innych jednostek ratowniczych.

10. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych naleŻy poruszac się w pozycji nachylonej
starając się trzymać głowę jak najnizej ze względu na to' ze w dolnych pańiach

pomieszczeń

i

dróg ewakuacyjnych panowac będzie mniejsze zadymienie. Usta i drogi

oddechowe naleŻy w miarę mozliwości zasłaniac tkaniną zmoczonąw wodzie - sposób
ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki dróg
ewakuacyjnych nalezy poruszaĆ się wzdłuz Ścian by nie straciÓ orientacji, co do kierunku
ruchu.
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11. Po zakonczeniu ewakuacji nalezy w miarę mozliwościdokładnie sprawdzic czy Wszyscy
pracownicy opuścilibudynek. W razie podejrzenia

,

Że w opuszczonym budynku

pozostali ludzie, naleŻy natychmiast poinformować dowÓdcę jednostki ratowniczogaśniczej Państwowej Strazy Pozarnej.
12.

Z chw|ląprzybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący
ewakuacją zobowiązany jest do złoŻenia krótkiej informacji o przebiegu akcji _ dowódcy

przybyłejjednostki taktycznej strazy pozarnej, a następnie podporządkowanie się
poleceniom wydanym przez tegoŻ dowÓdcę.

obowiązki osób przebywających w obiekcie na wypadek ogłoszenia alarmu
ewakuacyjnego:

1)
2)

PrzerwaĆ natychmiast pracę i wykonywane czynności.
WyprowadziÓ pracowników oraz interesantÓw na korytarze i skierowaĆ ich do klatki

schodowej, a następnie do wyjścia z budynku (WyjŚcie Ewakuacyjne)'

3)

W czasie trwania ewakuacji zachowaÓ ciszę i spokÓj'

4)
5)

Nalezy iśĆszybko, ale nie wyprzedzac innych, aby nie powodowaÓ zamieszania.
Nie wolno zatrzymywaÓ się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku
ewakuacji.

13. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

1)

2)

ogłosić niezapowiedziany alarm o poŻarze'
PrzeprowadziÓ

ewakuację ludzi z wszystkich pomieszczeń na zewnątrz budynku,

najkrÓtszymi drogami ewakuacyjnymi.

3)
4)

Powyzsze Ówiczenia prowadziĆ w terminach nie rzadziej

1ak

Spoządzić plan - konspekt Ówiczeń z ewakuacji obiektu

lub jego częŚci, wg. Wzoru

raz na dwa lata.

stanowiącego załącznik nr 5.
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lJ

l. Alarmowanie.

1'

KaŻdy, kto zauwaŻy nawet najmniejszy poŻar obowiązany jest natychmiast zaalarmować:

Państwową Straż Pożarną telefon 998;
osoby znajdujące się w najblizszym sąsiedztwie pożaru głosem lub syreną alarmową wg
przyjętego systemu sygnałów alarmowych

;

2. Zachowac spokój i nie dopuścićdo paniki.
3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strazą Pozarną nalezy wyraŹnie
- gdzie się pali - dokładny adres obiektu, na ktÓrym piętrze, ktÓry pawilon;
- co się pali (np. szafa w pokoju na drugim piętrze);
- czy istnieje zagroŻenie zycia ludzi;
- numer telefonu, z którego zgłasza się pozar i swoje nazwisko'

podaó:

UWAGA: odłozyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
odczekaÓ chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie'

4'

-

W razie potrzeby alarmowaÓ:

-

Policja: 997,

Pogotowie Ratunkowe: 999,
Pogotowie Energetyczne: 991,
Pogotowie Gazowe: 992,
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994.

II.

Akcja ratowniczo

-

gaśnicza.

1. Rownocześnie z alarmowaniem Strazy Pozarnej

naleŻy przystąpiĆ do akcji ratowniczo

-

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaŚniczego.

2.

Do czasu przybycia strazy kierownictwo akcjąobejmuje Burmistrz lub osoba

pzez niego

wyznaczona.

3. Po

przybyciu jednostek strazy poŻarnej, kierownictwo akcją obejmuje dowódca przybyłych

jednostek.

4'

Kierujący działaniem ratowniczym moze:

-

zarządzic ewakuację ludzi i mienia,
wstrzymaĆ ruch drogowy oraz Wprowadzic zakaz przebywania osob postronnych w

rejonie działania ratowniczego,
ma prawo ŻądaĆ niezbędnej pomocy od instytucji, podmiotÓw gospodarczych i osÓb
'fizycznych.

5. KaŻda osoba przystępująca do akcji ratowniczo

- gaŚniczej powinna pamiętać, ze:
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pierwszej kolejności naleŻy przeprowadziÓ ratowanie zagroŻonego zycia

ludzkiego,

-

nalezy wyłączyĆ dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń o$ętych poŻarem'
usunąc z zasięgu ognia wszystkie przedmioty palne,
nie otwierac bez potzeby drzwi, okien do pomieszczeń' w których powstał poŻar,

szybkie i prawidłowe uruchomienie środkÓw gaśniczych umozliwia ugaszenie
poŻaru w początkowejjego fazie.

UWAGA: Nie wolno gasió wodą urządzeń i instalacji elektrycznych będących pod
napięciem.
II

l. Zabezpieczenie pogorzeliska.

Burmistrz odpowiedzialny jest za:

-

-

zabezpieczenie miejsca pożaru, wystawienie posterunku pogorzeliskowego,
przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalnościkomisji powołanej
do ustalenia przyczyny powstania pozaru.
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XI
ALARil/IOVVE

ROZ'DZ,IAŁ
TELEFONY

1, WYKAZ OSOB FUNKCYJNYCH:
Lp.
I

2.
3

Nazwisko i
imię
Stanisław
Wilczyński
Grzegorz
Kamiński
Sturma Marek

Adres zamieszkania

Komórka
organizacyjna

Zastępca

Wągrowiec ul' Lipowa
33D!4
Wągrowiec ul. Lipowa 17

Burmistrza

D/6

Sekretarz Miasta

Wągrowiec os' Wschód

Burmistrz

1317
5.

7.
B
10.

11.

TchÓrzewski

Krzysztof
Walkowiak
Ryszard
Zegańowska
Barbara
MrÓz Ryszard

Cholewiński
Zbigniew

Kierownik Wydziału
lnfrastruktury
Kierownik Wydziału

oŚwiaty
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego
Komendant Strazy
Miejskiej
lnspektor ds.
obronnych

Wągrowiec ul.
Sienkiewicza 1B
Wągrowiec ul. Jesienna
4
Wągrowiec ul.
Kościuszki 33 A
Wągrowiec ul. Kcyńska
72
Wągrowiec ul.
Łakińskiego 12

Tel. domowy,
komórkowy
służbowy
26211 '.17
262 03 46
604 062 258
26234',|1
262 03 46
600 878 506
268 03 04
262 10 09
BBB 9'19 663
262 188 7
268 03 18
604 132 936
262 22 19
268 03 23
693 144 815
268 03 27
268 s1 66
728 253 555
262 54 84
268 03 33
604 958 306
698 270 200
268 03 30
2623',173
609 128 7 12
Tel.

Straż Pozarna

998

Straz Pożarna

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Policja

997

Pogotowie

E

nergetyczne

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Wodociągowe

994
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ROZDZIAŁ XII
ORGANIZACJA
I ZAS,A,DY
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z P RzE PI sA IW I PRZE C IWP OzARo vvYtw t
1'
2.

Wszystkich pracownikÓw nalezy zapoznać z niniejszą instrukcją.

okresowo nalezy organizowaĆ szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
Szkolenie moze prowadziÓ osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do
wykonania czynności z zakresu ochrony przeciwpozarowej zdobyte w szkołach PSP

3.

Szkolenia powinny obejmować następujące zagadnienia:

a.
b.

c.
4.

zagroŻenie pozarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pozarÓw,
zadania i obowiązki pracownikÓW W przypadku powstania pozaru,
podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze'urządzenia przeciwpozarowe.

Ponadto naleŻy zapoznac pracownikÓw z następującymi aktami prawnymi
dotyczącymi bezpieczeństwa pozarowego:

a.

ustawąz dnia 24 sierpnia 1991

r. o

ochronie przeciwpozarowej;

w szczegÓlności rozdział 2,

b.

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków;
innych obiektÓw budowlanych

5.

i

terenów (Dz. U. z2003 r. Nr 121, poz. 1139)

Ramowy program szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej stanowi
załącznlk nr 3.

6.

Po odbyciu przeszkolenia pracownicy powinni potwierdzić ten fakt własnoręcznym
podpisem na formularzu jakw załącznik4.
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Zał' Nr

PRoToKoŁ

zabezpiecze

n

i

a

p

rzec iwpożaroweg o

rac poża rowo

niebezPiecznYch

Nazwa i określenie budynku-pomieszczenia

1.

p

i miejsca, w

ktorym przewiduje się

wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo (spawania):

a zagr oŻenia wyb u ch em oraz właŚciwościpoza rowe
palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu:
Kateg

o ri

m ateri

ałÓw

Rodzaj elementow budowlanych (zapalność) występująca W danym budynku,
pomieszczeniu ub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo
(spawalniczych):
I

4.

5.

SposÓb zabezpieczenia pożarowego budyn ku, pom ieszczen a' sta n owiska,
urządzenia, itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo
(spawalniczych):
i

prac
llośći rodzaje podręcznego Sprzętu pozarniczego do zabezpieczenia toku
niebezpiecznych pozarowo (spawalniczych):

_
URZĄD M|EJSK| W WĄGRoWCU, ul. KoŚciuszki 15a 62 100 Wągrowiec
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Srodki i sposób alarmowania strazy pozarnej oraz współpracownikÓw w
przypad ku zaistnienia pozaru.

osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac niebezpiecznych pozarowo (spawalniczych):

B'

osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczeństwa
pozarowego w toku wykonywania prac spawalniczych:

9.

osoby zobowiązane do pzeprowadzenia kontroli rejonu prac Spawalniczych po
ich zakończeniu:

Podpisy członkow komisji

(imię, nazwisko i rodza.j zajmowanego stanowiska)
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Zał' Nr

zEzwoLENlE NR

...............
POZAROWO
NIEBEZPIECZNYCH
NA PRZEPROWADZENIE PRAC

1.

Miejsce pracY

2.

Rodzaj pracy

c.

Czas pracy

(kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

.

dnia...........

..... od

god2...........

do godz'

4.

ZagroŻenie poŻarowe /wybuchowe/ w innym miejscu pracy'

5.

SposÓb zabezpieczenia przed moz|iwościązainicjowania pozaru /wybuchu/:

6.

S rod

ki zabezpieczenia.

przeciwpozarowe

bhp

tnne

.

2

Budynek UM
przy ul. KoŚciuszki 25
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7.

Sposób wykonania pracy.

B.

Odpowiedzialni za:

a)

przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku
prac niebezpiecznych pożarowo:

Nazwisko

iimię.'....'.''

b) wyłączenie rejonu
Nazwisko i

c)

Wykonano. Podpis

prac spod napięcia:

imię.........

Uwaga

!

'.'......

...'....'.''.Wykonano' Podpis

niepotrzebne skreślić

Zezwalam na rozpoczęcie prac:
w

Wykonano' Podpis

stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaz:
Nazwisko i imię

9.

Strona 31 z 35

dniu(ach)

.. od

godz.

.. do godz.

(zezwolenie jest ważne tylko po złożeniupodpisów przez osoby wymienione w pkt. 8)

Wnioskujący

'10. Prace Zakończono w

Przewodniczący Komisji

dniu

.''

o godz.

Wykonawca . .............
podpis

podpis

Uwaga:
odbierający przekazuje zezwolenie Przewodniczącemu Komisji celem włączenia do akt.
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Zał. Nr 3

Ramowy program szkolenia podstawowego pracowników W zakresie
och rony przeciwpożarowej.

llośc

1

godzin

Temat

L. p.

zajęc

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony
p rzeciwpoza rowej' wytyczn e i zarządzeni a reso ńowe,
nstrukcje przeciwpożarowe.

1

i

2

ZagroŻenie pozarowe w obiekcie, wzyczyny powstania
rozprzesIrzeniania się pozarów.

i

0,5

Zadania i obowiązki pracownikÓw zakresie zapobiegania pozarom.

0,5

4

Zadania i obowiąki pracownikÓw w wypadku powstania pożaru.

0,5

Ą

Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji.

0,5

o

Podręczny sprzęt gaŚniczy' Praktyczna znajomoŚó sposobu uŻycia
zastosowania

1

i

4

Razem:

URZĄD MlEJSKIWWĄGROWCU,

ul. KoŚciuszki 15a

62_

100 Wągrowiec

Budynek UM
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Zał' Nr 4
pi"..ie

""giork.*"

Nazwisko

i imię

Stanowisko

oŚwlłoczENlE
Niniejszym oświadczam' że zostałem(am) zaznajomiony (a) z obowiązkamii
zad an i ami w zakresie przestrzeg ani a przepi sów przeciwpoza rowych

o

raz

lnstrukcją Bezpieczeństwa PoŻarowego w obiektach Urzędu Miejskiego w
Wągrowcu i zobowiązuję się do ich ścislegoprzestrzegania.

osoba prowadząca szkolenie

podpis pracownika

Wąrowiec, dnia
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Zał' Nr 5

jego części'
PIan - konspekt ćwiczeń z ewakuacji obiektu lub

2.

Czas itermin przewidywanego Ówiczenia """""
Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zbiorki

3.

Cel Ówiczeń

4'

osoba odpowiedzialna i wyznaczona do wykonania ćwiczenia'

1.

1......
tmię i

5.

nazwisko

stanowisko

Środki ,,PoZoRAcJl'' np.: nosze, wózki, koce'

Użyto:
1...............

.o

Powiadomiono Państwową Straz Pozarnąw dniu

6.

......... Pismem z dnia

Powiadomiono w

7.

dniu

pismem z dnia........
B.

Zakończenie Ówiczeń nastąpiło w

L

Uwagi iwnioski.....

lub FAX

nr"""""""""'

dniu.'....'.

o godzinie

..... o

"

godzinie

" ""'

godzinie..'...'..'.....

10. Załączn|ki: rysunek lub szkic sytuacyjny'

Plan spoządził:

unząo

MIEJSK| W WĄGROWCU, ul. KoŚciuszki 15a 62

-

100 Wągrowiec

Budynek UM
przy ul' KoŚciuszki 25
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Arkusz aktualizacyjny instrukcji bezpieczeństwa pozarowego
Lp.

Data

Nazwa dokumentu

Treść

Pod pis

1.

2
3

4.
5.

6
7.
B

I
10.

11.

Zgodniez$6ust3rozpoządzeniaMinistraSprawWewnętrznychiAdministracji

zdniazdnia21

kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów
budowlanych iterenów. (Dz' U. z2006 r. NrB0, póz.563)' instrukcja bezpieczeństwa pozarowego
podlega aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a takŻe po takich zmianach sposobu uzytkowania
obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony
przeciwpozarowej.
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