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Wstęp

ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem po-
przez między innymi zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub inne-
go miejscowego zagrożenia.

Pożar może przybierać różne rodzaje i formy oraz nieść za sobą tragiczne skutki dla życia i zdrowia
ludzi a także duże straty materialne. Dlatego też w systemie ochrony przeciwpożarowej zwraca się bardzo
dużą uwagę na zapobieganie możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru między innymi poprzez
warunki techniczne, jakie musi spełniać budynek ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została opracowana dla budynku Zespołu Szkół
Politechnicznych ,,Energetyk" w Wałbrzychu zlokalizowanego przy Alei Wyzwolenia 5. W rozdziale pierw-
szym zaprezentowano podstawy prawne regulujące ochronę przeciwpożarową W Polsce. Zostały opisane za-

sady ogólne ochrony przeciwpożarowej, kryteria, w oparciu, o które ustala się wymagania techniczne i użyt-
kowe budynków oraz warunki techniczne stwarzające zagrożenie dla życia ludzi w budynkach. Rozdział drugi
charakteryzuje budynek Zespołu Szkół Politechnicznych ,,Energetyk" w Wałbrzychu, warunki ochrony prze-

ciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych ta-
kich jak warunki budowlane, dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych, wymagania ewakuacyjne. Roz-

dział trzeci omawia wyposażenie budynku szkoły W sprzęt przeciwpożarowy, prezentuje stosowane rodzaje
gaśnic. Rozdział czwarty dotyczy sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

W dalszej części niniejszego opracowania w przedstawiono sposoby zabezpieczania prac niebez-
piecznych pod względem pożarowym, opisano warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposo-
by ich sprawdzania a także sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, treścią
instrukcji przeciwpożarowej oraz zadaniami pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

ostatnia część opracowania zawiera załączniki, o których mowa W rozporządzeniu w sprawie
ochrony przeciwpoża rowej budynków, in nych obiektów budowla nych i terenów.



Rozdział 1 Podstawy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków za-

liczanych do katego rli ZL

1.1 ochrona przeciwpożarowa W świetle przepisów prawa polskiego

Podstawę prawną funkcjonującego systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach kategorii za-

grożenia ludzi (zL)stanowią następujące ustawy i rozporządzenia:

, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej2,

, Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej3,

, Ustawa Prawo budowlanea.

, Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanies,

, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budyn ków innych obiektów budowla nych i terenów6,

r' Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego za-

opatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych7,

, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu bu-

dowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej8.

1.2 ochrona przeciwpożarowa budynków - zasady ogólne

Budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony jest z prze-

strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. ocena budynku w zakresie bez-
pieczeństwa pożarowego polega na:

, ustaleniu cech charakterystycznych budynku mających wpływ na Wymagania ochrony przeciwpoża-

rowej,

, określeniu wymagań przeciwpożarowych wynikających z przeznaczenia iwysokości budynku,

, zweryfikowaniu ustalonych wymagań dotyczących obiektu.

ochrona przeciwpożarowa budynku polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę
zdrowia, mienia lub środowjska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagroŻe-
poprzez:

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowe-

go zagrożenia,

zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagroże-

nia,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r' o ochronie przeciwpożarowej (t' j' Dz. U. z 2009 r. Nr L78 poz.1380; zmiany Dz. U. z 2010 r' Nr

57, po2.353, Dz. U.z2072 r. poz. 908, Dz.U.z 2013 r. poz. 1635.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r' o Państwowej Straży Pożarnej (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tektu ustawy o Państwowej Stnży Pożarnej Dz'U.z 2013 r. poz. 1340;

zmiany Dz. U. z 2013 poz. 1351, Dz. U.z2Ot4poz.502, poz.616)

Ustawa zdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz. U' z 2013 r' poz' 1409)'

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia L2 kwietnia 2oo2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie. (Dz' U.z2oo2 r. Nr 75, poz. 690'z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MSW|A z dnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)'

Rozporządzenie MsWiA z dnia 24lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.

U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

Rozporządzenie MsWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony prze-

ciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. nr L2Lpoz'tt37,Dz. U' z 2009 r. nr 119 poz.998).

Życia,
niem

r'

r'



r' prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z przepisamidotyczącymi ochrony przeciwpożarowej osoba fizyczna, osoba prawna, orga-

nizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć
je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem' Zabezpieczenie przed zagrożeniem
pożarowym to zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomości oraz tworzenie wa-
runków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia. Właściciel jest, więc
zobowiązany:

, przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicz-

nych,

r' wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren W Wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśni-

C€,

r' zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący

ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

, zapewnić osobom przebywającym W budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeń-

stwo i możliwość ewakuacji,

r' przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

r' zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

, ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsco-

wego zagrożenia.

Ponadto właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne
strefo pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej lub zamieszkania zbioro-
Wego, mają obowiązek opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli w obiektach występuje
strefa zagrożenia wybuchem lub kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę poża-

rową przekracza 1000m3.

lnstrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

, warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania,

prowadzonego procesu technologicznego ijego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybu-

chem,

, sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w

obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

1/ sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są prze-

widywane,

, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,

, sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami

przeciwpożarowymi.

Przestrzeganie przedstawionych w instrukcji zasad pozwoli na zapewnienie podstawowych warun-
ków bezpieczeństwa pożarowego, pracownikom i osobom przebywającym w budynku Zespołu Szkół Nr 7 w
Wałbrzychu.

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy

SzkoĘ bez względu na rodzaj wykonywanej pracy izajmowane stanowisko. Przyjęcie do wiadomości po-

stanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno
być włączone do akt osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzą-

cych działatność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace w budynku Szkoły. Umowa o powie-
rzenie prac lub najem obiektów (ich części) musi zobowiązywać wykonawców do przestrzegania ustaleń



Wynikaiących z treści instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich
pracowników, którzy potwierdzają przyięcie do wiadomościjej postanowień własnoręcznym podpisem.

osoba upoważniona z ramienia Szkoły ma prawo i obowiązek kontrolować wykonawców w za-
kresie realizacji ww. ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.

1.3 Podstawowe kryteria, W oparciu, o które ustala się wymagania techniczne i

użytkowe budynków

Podstawowe kryteria, w oparciu, o które ustala się wymagania techniczne i użytkowe budynków to:
Przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynki z uwagi na przeznaczenie i sposób ich użytkowania dzieli się na:

, mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią za1ro-

żenia ludzi, określone jako7L,

, produkcyjne i magazynowe, określane jako PM,

r' inwentarskie (służące do hodowli inwentarza) określane jako lN.

Wysokość budynku

Wysokość budynku, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku
lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni naj-
wyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania
wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do naj-
wyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi' W celu określenia wymagań technicznych i użytko-
wych wprowadzono następujący podział budynków na grupy wysokości. Podział ten zaprezentowano w ta-
beli 1.

Tabela 7: Podział budynków ze względu na grupy wysokości.

Kategoria zagrożenia ludzi (zL)

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się
do jednej lub do więcej niż jedna kategorii zagrożenia ludzi. Kategorie zagrożenia ludzi zawarto w tabeli 2.

Tabela 2: Kategorie zagrożenia ludzi.

Kategoria zagro-
żenia ludzi (zL)

Opis budynku Przykłady budynk w

zLt

zawierające pomieszczenia przeznaczone do jedno-

czesnego przebywania ponad 50 os b niebędących
ich stałymi uzytkownikami, a niep rzeznaczone
przede wszystkim do uzytku Iudzi o ograniczonej
zdolności poruszania Się,

supermarkety, kina, teatry,
kościoły, ha Ie wystawowe,
aule, sale konferencyjne

Grupa wysokości Wysokość budynku Liczba kondygnacji (dla bud. kat. ZL lV)

Niskie (N) do L2m włącznie do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

Średniowysokie
(sw)

ponad L2m do 25m włącznie
ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącz-
nie,

Wysokie (W) ponad 25m do 55m
ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącz-
nie,

Wysokościowe
(WW)

powyzej 55m powyzej 18 kondygnacji



Kategoria zagro-
żenia ludzi (zL)

Opls budynku Przykłady budynk w

ZL II
przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ogra niczonej zdolności porusza nia się

szpita le, złobki, przedszko-
la, domy dla os b star-
szych, hospicja

ZL III
uzyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL l

iZLII,
banki, biura, budynki adm.
publicznej, szkoły

ZL IV m ieszka lne
budynki jednorodzinne,
bloki mieszkalne

ZLV
zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do
zLl izLll.

hotele, pensjonaty, motele,
akademiki, koszary,
więzienia

Klasa odporności pożarowej

To jedna z pięciu klas odporności pożarowej budynk w lub ich części, podanych w kolejności od
najwyższej do najniższej ioznaczonych literamii ,,N', ,,B", ,C",,D" i,,E". Parametr ten charakteryzuje zdol-
ność konstrukcji budynku do spełnienia w określonym czasie, w warunkach odpowiadających działaniu po-

żaru, wymaga dotyczących nośności ogniowej (R) i/lub szczelności ogniowej (E) i/ lub izolacyjności ognio-
wej. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa tabela
3.

Tabela 3: Klasa odporności pożarowej budynku.

Budynek zLt zL t! ZL III ZL IV zLv
Niski (N) ,,8,, ,,8,, ,,C,,

ilDil
,,C,,

Średniowysoki (SW) ,,8,, ,,8,, ,,8,, ,,C,, ,,8,,

Wysoki (W) ,,8,, ,,8,, ,,8,, ,,8,,

Wysokościowy (WW) ,,N' ,,X' ,,N' ,,8,, ,,N'

Na podstawie klasy odporności pożarowej ustala się odporność ogniową dla budynku.
odporność ogniowa jest to zdolność do zachowania określonych właściwości podczas pożaru przez określo-
ny czas. Zabezpieczenia ogniochronne mogą dotyczyć ścian, zamknięć otwor w (drzwi, okna bramy|, zabez-
piecze kanał w wentylacyjnych i przepust w instalacyjnych. odporność ogniowa jest charakteryzowana za

pomocą nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej.
Nośność ogniowa (R) - to stan, w kt rym element pr bny przestaje spełniać swoją funkcję nośną na skutek
zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności lub przekroczenia granicznych wartości przemieszcze'i bądź
odkształce .
Szczelność ogniowa (E) - to stan, W kt rym element pr bny przestaje spełniać funkcje oddzielające wskutek
odpadnięcia od konstrukcji, powstania pęknięć lub szczelin, przez kt re przenikają płomienie lub gazy.

lzolacyjność ogniowa (l) - to stan, W kt rym element budowlany przestaje spełniać funkcje oddzielające na

skutek przekroczen ia tem peratu ry gra n icznej powierzch ni n ienagrzewa nej.

1.4 Podstawowe definicje i określenia

MateriaĘ niepalne
Materiały, kt rych pr bki poddane badaniom w określonych warunkach w ciągu ustalonego czasu:

nie zapalają się, nie powodują wydzielania palnych gaz w mogących zapalić się za pomocą płomienia
umieszczonego nad powierzchnią pr bki oraz nie spowodują wydzielania ciepła w takich ilościach, by pod-

nieść temperaturę do określonych wartości.
Materiały palne

Materiały nie spełniające warunk w jakie spełniają materiały niepalne. Materiały kt re pod wpĘ-
wem określonego źr dła ciepła mogą zacząćsię palić.



MateriaĘ łatwo zapalne
Materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach badań, poddane działaniu

płomienia lub promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem i po odjęciu źródła ciepła palą się dalej'
Materiały trudno zapalne

Materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach badań, poddane działaniu
płomienia lub promieniowania cieplnego palą się w obszarze działania źrodła ciepła, a po jego usunięciu ga-

sną.
Materiały niebezpieczne pożarowo

Należy przez to rozumieć:
a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55'c),

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
g) materiały mające skłonności do samozapalenia,

h) materiały inne niż wymienione w lit' a-g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego

wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

Zagrożenie wybuchem
Rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazY, parY palnych cieczy, pyły lub włókna

palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjują-
cego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze Wzrostem ciśnienia.
Strefa zagrożenia wybuchem

Jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powie-
trzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości.
Strefa pożarowa

Budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami
oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niŻ dopuszczal-
ne odległościod innych budynków, określone w przepisach techniczno-budowlanych.
U rządzenia przeciwpoża rowe

To urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe
urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowe-
go systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, W tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje
oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy W
pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia
zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone W systemy sterowania, przeciw-
pożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigidla ekip ratowniczych.
Rodzaje pożarow

Pozary dzielimy na kategorie A, B, C,

stał zaprezentowany W tabe|i 4.

Tabela 4: Rodzaje pożarow.

D, oraz F ze względu na rodzaj pa!ącego się paliwa. Podział zo-

pożar.y ciał stałycFt, zwyx<le pochodzenia organicznego, kt rych normalne spalanie zachodzi z

tworzeniern żarzącyc|r się węgli, np' drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma
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pozary cieczy palnych
poza rze, n,p. benzyffd,
tworzywa sztuczne

i substancji statych topiących się wskutek
alkohole, aceton, oleje, [aki eyy, paraflna,

ciepła wytwa rzającego się przy
stearyna' pak, naftalen, smoła,

pozary gaz w paln,ych, fip. rnetdfi, acetyl il, propan, wodÓr

pozaf! ilrl ,tali, np. nĄa]gnez, s ,d,, uranl, a,lun1inium:

pożary tłuszcz w i olej w w urządzenlach kuchennych (tluszcz w spoźywczych)

1.5 Warunki techniczne stwarzające zagrożenie dla życia ludziw budynkach

Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzijest niezapew-
nienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczeg lności w wyniku:

,/ szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki scho-
dowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

r' długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad Loo % od określonej w przepisach

techniczno-budowla nych,

r' Występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL l

lub ZL ll albo na drodze ewakuacyjnej:

v okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpły-
wem ognia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,

t oldadziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono
dw ch kierunk w ewakuacji;

r' niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub Wyso-
kościowego, w spos b określony w przepisach tech n iczno-budowla nych;

r' niezabezpieczenia przed zadymieniem dr g ewakuacyjnych wymienionych w przepisach tech-
niczno-budowlanych, w określony w nich spos b;

, braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii za-
grożenia ludzi ZL l, ZL ll lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz
budynku.

WłaścicieI lub zarządca budynku powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wy-
magari bezpieczeristwa pożarowego W spos b określony w przepisach techniczno- budowlanych.

1.6 Kontrole okresowe obiekt w budowlanych

obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub za-
rządcę kontroli9:

L. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a. element w budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące

działania czynnik w występujących podczas użytkowania obiektu,

9 Na podst. ustawy z dnia 7 lipca t994 r. Prawo budowlane (oz. U. zZo!3 r. poz. L409)
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b.

c.

2.

instalacji i urządze służących ochronie środowiska,
instalacjigazowych oraz przewod w kominowych (dymowych, spalinowych iwentylacyjnych).

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do

użytkowania obiektu budowlanegp, estetyki obiektu budowlanego orazjego otoczenia, kontrolą tą po-

winno być objęte r wnież badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
połącze , osprzętu, zabezpieczeri i środk w ochrony od poraże , oporności izolacji przewod w oraz
uziemie instalacji iaparat w.

a. Przewody dymowe ispalinowe
W obiektach, w kt rych odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa

się zanieczyszczenia z przewod w dymowych i spalinowych:
, od palenisk zakład w zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu,

jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,

, od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1- co najmniej raz na 3 miesiące,

, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1- co najmniej raz na

6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, o kt rych mowa wyżej, usuwa się zanieczyszczenia z przewod w
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunk w użytkowych.
Czynności te muszą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie'
b. lnstalacje elektryczne

Podczas eksploatacji instalacji i urządze elektroenergetycznych zabrania się:
r' naprawiania bezpiecznik w,

r' wykonywania prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz korzystania z uszkodzonych gniazd wtyko-
wych, włącznik w, przedłużaczy i innego sprzętu,

, włączania do siecijednocześnie nadmiernej ilości odbiornik w mogących doprowadzić do przecią_

żenia linii,

, stosowania do osłon punkt w świetlnych materiał w palnych. odległość punktu świetlnego od ma-
teriału palnego nie powinna być mniejsza od 0,5 m,

, zastawiania dostępu do czynnych tablic rozdzielczych.

lnstalację elektryczną należy poddawać okresowym przeglądom i badaniom, co najmniej raz na 5
lat, w zakresie:

( skuteczności zastosowanych środk w ochrony przeciwporażeniowej'

, rezystancji izolacji przewod w roboczych,

, dopuszczalnych wartości napięć i obciąże ,
1/ wartości uzyskiwanego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz czasu jego zalączanta.

Badania w cyklu rocznym w zakresie rezystancji izolacji przewod w roboczych należy prowadzić
dla obwod w pracujących w niekorzystnych i agresywnych warunkach, na przyktad przy dużym zawilgo-
ceniu pomieszcze . Wyznaczenia tych obwod w powinien dokonać projektant instalacji lub uprawniony
elektryk. Wszelkie prace w zakresie instalacji mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające Wyma-
gane uprawnienia. Prowadzone konserwacje powinny być rejestrowane w postaci protokoł w załączanych
do książki obiektu budowlanego.
c. lnstalacjeodgromowe

Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. Wykonana jest za po-
mocą zwod w niskich, nie izolowanych. Pełne okresowe badania technjczne instalacji piorunochronnej na-
leży prowadzić co najmniej raz na 5 lat, swoim zakresem powinny one obejmować:

./ oględziny części nadziemnej - polegają na sprawdzeniu zwłaszcza materiału przewod w, zabezpie-
czenia przed korozją, prowadzenia i zamocowania przewod w, wykonania złączy, zwr cenia uwagi
na ewentualne uszkodzenia mechaniczne,
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, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej - badanie za pomocą omomierza lub mostka do

pomiaru rezystancji przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej zaś do przewodu uziemiają-

cego lub uziomu,

( pomiar rezystancji uziemienia - wykonywać należy zawsze tą samą metodą mostkową lub technicz-

ną.

Niepełne badania techniczne instalacji piorunochronnej należy prowadzić co najmniej raz w roku,

W porze wiosennej, najlepiej do końca kwietnia oraz w przypadkach gdy zachodzi możliwość uszkodzenia in-
stalacji piorunochronnej na przykład po remoncie, zmianie elementów pokrycia dachu lub elewacji, bardzo

silnych wiatróW uderzeniu pioruna, itp. Badania stanu technicznego instalacji powinny przeprowadzić oso-

by posiadające kwal]fikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie napraw lub konser-

wacji urządzeń piorunochronnych.
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Rozdzial2 Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, spo-

sobu użytkowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem

2.1 Charakterystyka obiektu

obiekt zlokalizowany jest przy Alei Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu, w śródmieściu' obiekt ten jest
obiektem w całości ogrodzonym. Budynek został oddany do użytku w 1910 roku. W roku 2015 wykonano
termomodernizacje oraz nowe pokrycie dachu. Budynek szkoły składa się z dwóch segmentów (segment A i

segment B) skomunikowanych ze sobą ciągami komunikacyjnymi wewnętrznymi. Budynkize względu na rok
budowy oraz bogaty wystrój zewnętrzny elewacji frontowej i bocznej objęte są ochroną konserwatorską.
Budynki są obiektami czterokondygnacyjnymi z poddaszem użytkowym oraz strychem nieużytkowym. W
budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne oraz administracyjne szkolne. Budynek szkolny przylega
częściowo ścianą boczną zachodnią do budynku mieszkalnego. Użytkownikiem i administratorem budynku
jest Zespół Szkół Politechnicznych ,,Energetyk" w Wałbrzychu. Z budynku szkoły znajduje się pięć wyjść na
zewnątrz. Dojazd do budynku szkoły dla pojazdów PSP jest zapewniony Aleją Wyzwolenia oraz od strony uli_
cy Barlickiego. obiekt stanowi własność gminy Miasta Wałbrzych. obiekt sąsiaduje z budynkami mieszalny_
mi wielorodzinnymi.

Do celów zewnętrznego gaszenia pożaru służą podziemne hydranty miejskie o średnicy 0 go mm
znajdujące się na ulicy Barlickiego oraz AleiWyzwolenia. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest na wysokości
bramy wjazdowej do szkoły od strony ulicy Barlickiego. Kolejny hydrant przy Alei Wyzwolenia 4.

Szacunkowa ilość osób mogących przebywać jednocześnie w obiekcie szkoĘ wynosi około 800
osób. W szkole zatrudnionych jest ogółem 80 osób, w tym:

, nauczyciele - 67 osoby,

l/ administracja - 5 osób (kierownik administracyjno _ gospodarczy, samodzielny referent - 3 os., star-

szyreferent-1os.),
1/ obsługa - 8 osób (portier - 1 os., robotnik do prac lekkich-2 os., sprzątacz - Sosób).

Do szkoły uczęszcza łącznie około 700 uczniów. Zadania dydaktyczne i opiekuńczo _ wychowawcze
realizowane są w oparciu o przepisy wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. orga-
nem prowadzącym Szkołę jest Biuro Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. organem
nadzorującym jest Kuratorium oświaty Województwa Dolnośląskiego. W przypadku wystąpienia nadzwy-
czajnych zagroŻeń np. (klęskiżywiołowej, pożaru itp.) prowadzona będzie ewakuacja doraźna, którą organi-
zować i prowadzić będzie Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych ,,Energetyk" w Wałbrzychu przy wspóŁ
udziale zewnętrznych Służb Ratowniczych'

2.2 Parametry użytkowe obiektu

Podstawowe parametry budynków należących do Zespołu Szkół Politechnicznych zaprezentowano
w tabeli 5.

Tabela 5: Podstawowe parametry budynków Zespołu Szkoł Politechnicznych'

Budynek A Budynek B

Wysokość budynku 16,90 m 16,90 m

Powierzchnia uzytkowa 2646,50 m2 L338,22 mz

Powierzchnia zabudowy 999,00m2 372,00 mz

Ku batu ra 16103,40 m3 6138,00 m'

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 4
Konstrukcja budynku:

, ławy fundamentowe w budynku są żelbetowe, ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne,

r' ściany konstrukcyjne _wykonane w technologi tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej na
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zaprawie cementowo-wapiennej, ściany wykonane są o zmiennych grubościach (70, 55 i 44cm)
./ Stropy budynku nad przyziemiem masywne, pozostaĘch kondygnacjidrewniane,
r' Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa. Pokrycie dachowe budynków głównych -dachówka ce-

ramiczna karpiówka. Stropodachy nad pomieszczeniami przyziemia płaskie niewentylowane z po-
kryciem z papy asfaltowej,

, schody żelbetowe

obiekt szkoły jest wyposażony w następujące instalacje użytkowe:
r' elektryczną

Budynek jest zasilany energią elektryczną o napięciu 38o/22oV, zasilanie odbywa się kablem'
Wyłączniki prądu zlokalizowane są przy wejściu od uticy Barlickiego oraz przv wejściu głównym
od AleiWyzwolenia.
wentylacyjną grawitacyjną,

gazową,

Budynek zasilany jest w gaz niskoprężny DZ-SO z sieci miejskiej. Zawory gazowe są wyprowadzone
na zewnątrz budynku Szkoły i zgodnie z przepisami zabezpieczone. Główny zawór gazu znajduję
się w szafte oznakowanej na ścianie od strony podwórka (przy bramie wjazdowej) oraz w szafce
przy kotłowni.

, wodno-kanalizacyjną

Główny zawór wody dla budynku A znajduje się w kotłowni natomiast dla budynku B zawór usy_
tuowany jest w pracowniwarsztatów elektrycznych. W cetu odwodnienia dachu wykonano rynny
deszczowe, które są włączone do ogólnego układu kanalizacyjnego.

l/ centralnego ogrzewania - kotłownia została zlokalizowana w budynku A. Jest to instalacja o para-
metrach 80/60'c, wodno-pompowa systemu zamkniętego.W kotłowni zainstalowano 2 piece firmy
Viessman Vitoplex 100.

r' telefoniczną,

r' odgromową wykonaną z pręta stalowego ocynkowanego o przekroju O a mm. oporność instalacji
odgromowej wynosi 10 omów,

Zagospodarowanie budynku A:

1/ poziom przyziemia: siłownia, sala gimnastyczna, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia z
wejściem od podwórka,

, parter: sale lekcyjne,

, l piętro: sale lekcyjne, sekretariat, gabinet Dyrektora, gabinet wicedyrektorów, pokój nauczycielski,
toalety,

, ll piętro: sale lekcyjne, toalety,

, lll piętro: pracownie komputerowe.
Zagospodarowanie budynku B:

l/ poziom piwnic: pomieszczenia gospodarcze, pracownie zajęć technicznych,
t/ parter: sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze, toalety,
r' l piętro: sale lekcyjne, toalety,

r' ll piętro: sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki, toalety,
r' Poddasze: archiwum, sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Na podstawie tabeli 1, tabeli 2 itabeli 3 niniejszego opracowania budynk!A i B zallczono do budynków
średniowysokich o kategorii zagrożenia ludziŻLllt oraz o wymaganej klasie odporności pożarowej,,B,,.
Warunki budowlane

r'
r'
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Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, budynek powinien

spełniać wymagania przedstawione w tabeli 6. W tabeli drukiem pogrubionym zaznaczono parametry doty-

czące omawianego budynku.

Tabela 6: Klasa odporności ogniowejelementów budynku.

Klasa od por-

ności poza-

rowej bu-

dynku

Klasa odporności ogniowej element w budynku

gł wna

konstr.

nośna

ko nstru k-

cja dachu
strop t) schody

ścia na ze-

wnętrzna
rl,2)

ściana WeW.
1)

przekrycie

dachu t)

T Ż 3 4 5 6 7 8

ilAn R 240 R30
REI
L20

R60 E I r20 Et60 E30

ilBll R 120 R30 REI60 R60 Er60 E I 3o4l E30

ilcil R60 RL5 REI60 R60 Er30 EI154) E15

ilDil R30 (-) REI30 R30 EI30 (-) (-)

ll rll
E (-) (-) (-) R30 (-) (-) (-)

Oznaczenio w tabeli:

R - nośność ogniowa (w min.), określona zgodnie z Polskq Normq

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

t - izolacyjność ogniowo (w min.), określona jw.,

Q - nie stawia się wymagałi.
il Jeżeli przegroda jest częściq gł wnej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ognio'

wej(R) odpowiednio do wymogałi zawortych w kol' 2 i 3 dla danejklosy odporności pożarowej budynku.

ł Klasa odporności ogniowej doĘczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połqczeniem ze stropem.
il Wymagania nie dotyczq naświetli dachowych, świetlik w, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w po-

łaci dachowej nie zajmujq więcej niż 20% jej powierzchni.
o) Dla ścian kom r zsypu wymaga się E l60 o dla drzwikom r zsypu - E l 30.

W budynku A i budynku B konstrukcja dachu oraz przekrycie dachu nie spełnia wymaga aktualnie obo_

wiązujących przepis w. W ścianie pomieszczenia kotłowni znajduje się niezabezpieczony otw r przy prze_

wodzie instalacji hydrantowei, drzwi z pomieszczenia kotłowni na korytarz nie posiadaią klasy odporno_

ściogniowej Et 30. Wejścia na poddasza nie użytkowe budynku A i budynku B są zamknięte drzwiami nie

posiadającymi wymaganej ktasy odporności ogniowei El 30. W stropie nad najwyższą kondygnacją użyt_

kową znajdują się otwory wypełnione szktanymi fuksferami, kt re nie posiadają klasy odporności REl 60.

W związku z powyższym należy dostosować obiekt do aktualnie obowiązujących przepis w prawnych.

2.3 Dopuszczatne powierzchnie stref pożarowych

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych w budynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia lu_

dziZLprezentuje tabela 7. obiekt szkoły nie przekracza dopuszczalnych norm.

Tabela 7: Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynkach ZL.
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Katego ria zagro-

zenia Iudzi

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w mt

w budynku o jed-

nej kondygnacji

nadziemnej (bez

ograniczenia wy-

sokości)

w budynku wielokondygnacyjnym

niskim

(N)

śred niowysokim
(SW)

wysokim i wysoko-

ściowym
(w) i(ww)

7 2 3 4 5

ZLI,ZLIII,ZL IV

ZLV
10.000 8.000 5.000 2.500

zLn 8.000 5.000 3.500 2.000

2.4 Wymagania przeciwpożarowe dla eIement w wyko czenia wnętrz i wyposa-

żenia stałego

W budynkach zaliczanych do kategoriiTLl,ZLll,ZL|.liZLV zabronione jest stosowanie do wyko -

czenia Wnętrz materiał w łatwo zapalnych, kt rych produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub

intensywnie dymiące.
Podłogi podniesione o więcej niżo,Zm ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć:

, niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpo-

dłogowej, mające określoną klasę odporności ogniowej.

( przestrze podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niŻ 1000 m2 przegroda-

mi o określonej klasie odporności ogniowej.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiał w palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomiesz-

czenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odpornościogniowej, co najmniej El 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otwor w do wentylacji lub

ogrzewa nia jest za bronione.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os b, zabronione

jest stosowanie łatwo zapalnych przegr d, stałych element w wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykła-
dzin podłogowych. okładziny sufit w oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiał w niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Palne elementy wystroju Wnętrz budynku, przez kt re lub, obok kt rych są prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia
lub zwęglenia.
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Rozdział 3 Wyposażenie szkoły W wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśni-

ce oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konser-

wacyjnym

3.1 System oddymiania klatki schodowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klatki schodowe w budynku A i B powinny być obudowane i

zamknięte drzwiami oraz Wyposażone W system zapobiegający zadymieniu lub system oddymiania klatki

schodowejlo.
Klatki schodowe W szkole nie zostały obudowane i zamknięte drzwiami' Nie zostały wyposażone

również w system zapobiegający zadymieniu lub system oddymiania.
Należy dostosować obiekt do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

3.2 Przeciwpożarowy Wył ącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu _ to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwo-
d w, z wyjątkiem obwod w zasilających instalacje i urządzenia, kt rych funkcjonowanie jest niezbędne
podczas pożaru.

Do urządze tych należy zaliczyć:

r' pompy pożarowe,
( dźwiękowy system ostrzegania,

r' oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

r' windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

r' systemytechnicznychzabezpiecze pożarowych,

r' wentylację pożarową (w tym zasilanie napęd w klap dymowych),
l system alarmu pożarowego.

Wyłącznik należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3' Powi-
nien być zlokalizowanY przY wejściu gł wnym do obiektu oraz oznakowany zgodnie z PN-N-01256-04:1997
Znaki bezpiecze stwa' Techniczne środki przeciwpożarowe''.
Budynek szkoły nie został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. NaIeży dostosować obiekt
do obowiązujących przepis w prawnych.

Rysunek 7: Przeciwpożarowy wyłqcznik prqdu według PN-N-01256-04:7997 Znaki bezpieczeristwa. Technicz-

ne środki przeciwpożarowe

10 Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia t2 kwietnia 2oo2 r. w sprawie warunk w technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U' zŻoo2 r. Nr 75, poz. 590 z p źniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia t2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk w technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie' (Dz. U'zŻoo2 r. Nr 75, poz. 690 z p źniejszymi zmianami).

TI
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3.3 oświetlenie awaryjne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować między innymi na
drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym12. W budynku A korytarz na najwyższej kondygna-
cji jest oświetlony wyłącznie światłem sztucznym.
Budynek A nie został wyposażony w oświetlenie awaryjne. Należy dostosować obiekt do obowiązujących
przepisów prawnych.

3.4 lnstalacja hydrantowa

W budynkach średniowysokich, zaliczanych do kategorii zagrożenia ludziZL lll do cel w Wewnętrz-
nego gaszenia pożaru, w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m'muszą być stosowane hy-
dranty Wewnętrzne z wężem p łsztywnym o przekroju 25 mm2 na każdej kondygnacji13. Hydranty we-
Wnętrzne są przeznaczone do gaszenia pożar w grupy A.

Hydranty Wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konser-
wacyjnym nie rzadziej niżraz w roku, wąż stanowiącywyposażenie hydrantu Wewnętrznego powinien być
raz na 5 lat poddawany pr bie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN dot. konserwacji
hydrant w wewnętrznych.

Hydranty wewnętrzne powinny być oznakowane zgodnie z PN-EN lSo 7010:2012 Symbole graficz-
ne -Barwy bezpiecze stwa iznaki bezpiecze stwa -Zarejestrowane znaki bezpiecze stwa.

Rysunek 2: Hydrant według PN-EN lSo 7070:2012 Symbole graficzne -Borwy bezpieczełistwą i znaki bezpiec-

ze ristwa -Za reje strowa ne zn a ki bezpiecze łistwa.
Użycie hydrantu w przypadku powstania pożaru polega na:

( otworzeniu szafki hydrantowej,

r' rozwinięciu węża połączonego z zaworem i prądownicą,

r' odkręceniu zaworu hydrantowego,

r' skierowaniu strumienia wody na ognisko pożaru przy pomocy prądownicy wodnej.
Hydrantu nie należy używać do gaszenia instalacji i urządze elektrycznych pod napięciem - grozi

porażeniem. Przed przystąpieniem do gaszenia przy użyciu hydrantu należy bezwzględnie odciąć dopływ
energii elektrycznej.

Budynki szkoty zostały wyposażone w odpowiednią instalację hydrantową. Hydranty zlokalizowane są na

na każdej kondygnacji, na holach.

3.5 Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek szkoły musi być wyposażony wgaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczą-
cych gaśnic. Rodzaj gaśnic należy dostosować do gaszenia tych grup pożar w, kt re mogą wystąpić w obiek_
cie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadać na każde 100 m2 powierzch-
ni strefy pożarowej w budynku szkoły' W szkole największe zastosowanie mają gaśnice proszkowe, kt re ce-
chuje wysoka skuteczność gaśnicza' Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożar w materiał w
stałych, cieczy i gaz w palnych oraz pożaru w obrębie urządze elektrycznych pod napięciem' Gaśnice

t2 Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia t2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk w technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U' z20oŻ r. Nr 75, poz. 690 z p źniejszymi zmianami)

13 Rozporządzenie MSW|A zdnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynk w, innych obiekt w budowla-
nych i teren w (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

t_
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proszkowe stosuje się przede wszystkim tam gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń
szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwlaszcza wody i piany mogą ulec
zniszczeniu. W budynkach szkoły zastosowano:
1. Gaśnice proszkowe do gaszenia pożaru grupy A, B, C,

r' gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC,

r' gaśnica proszkowa typ GP-4x AB9
r' gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC,

2' Urządzenia gaśnicze typu UGS-2x'

Gaśnice rozmieszczać należy wg. następujących zasad:

1' W miejscach łatwo dostępnych iwidocznych, w szczególności:
r' przy wejściach do budynku,

! na klatkach schodowych,
( na korytarzach,

r' przy wejściach z pomieszczeń na zewnątrz,

, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejni_

ki),

2. Przy rozmieszczeniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
r' odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy

nie powinna być większa niż 30 m,

r' do gaśnicy powinien być dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

r' mocowanie gaśnicy z wieszakiem na wysokości 1,45 m od podłogi.

Lokalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego powinna być uwidoczniona w budynku szkoły przy po-
mocy obowiązujących znaków zgodnie z PN-EN lSo 7010:2012 Symbole graficzne-Barwy bezpieczeństwa i

znaki bezpieczeństwa -Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa'

Rysunek 3: Gaśnica według PN-EN lSo 7010:2012 Symbole graficzne- Barwy Bezpieczeństwa iznaki bezpie-

cze ń stwa - Za rej e st rowo n e z n a ki b ez pi e cze ń stw a.

Sposób użycia gaśnicy proszkowej:

r' wyciągnąć zawleczkę,

,/ wyciągnąć wąż z uchwytu Ueżeli gaśnica wyposażona jest w dodatkowy wężyk),

r' skierować strumień środka gaśniczego na źeodło ognia i nacisnąć dźwignię.
Rozmieszczenie gaśnic w szkole:

Gaśnice w szkole rozmieszczone są na poszczególnych kondygnacjach na korytarzu szkoły, w pracowniach

komputerowych i zawodowych, kotłowni, bibliotece oraz na sali gimnastycznej. Szczegółowe zestawienie
gaśnic zawiera załącznik nr 8. Poniżej, na rysunku 4 przedstawiono jak prawidłowo posługiwać się podręcz_

nym sprzętem gaśniczym w przypadku wystąpienia ognia w obiekcie.
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Rysunek 4: Zasady goszenia pozorow podręcznym sprzętem gaśniczym
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Rozdział 4 Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

4.1 Bezpośrednie i pośrednie przyczyny powstawania pożarów i innego miejsco-
wego zagrożenia

Do potencjalnych bezpośrednich źrodeł powstania pożaru w szkole należą:
, nieostrożność osób: porzucenie niedopałka zapałki lub papierosa do palnego kosza na śmieci lub

pomiędzy inne palne przedmioty, pozostawienie niewyłączonego z siecigrzejnika elektrycznego, ku-
chenki, na podstawie palnej nieodizolowanej lub niedostatecznie od jzolowanej od podłoża palnego,
stosowanie otwartego ognia w miejscach z materiałami palnymi, wykonywanie prac remontowych
w pomieszczeniach przy użyciu palników spawalniczych bez należytego zabezpieczenia, operowanie
otwartym ogniem lub niezabezpieczonymi odpowiednio urządzeniami, pozostawienie palnych
przedmiotów w pobliżu urządzeń grzejnych,

, wady i braki w instalacji i urządzeniach elektroenergetycznych: przeciążenia instalacji i urządzeń,
zwarcia, stosowanie prowizorycznych instalacji, grzanie się styków izłączy, prądy upływu, elektrycz_
ność statyczna

, wyładowania atmosferyczne: uszkodzenie zwodów lub uziomów instalacji piorunochronnej, zbyt
duży opór uziemjeń lub złe wykonanie uziemień,

t/ samozapalenia: aktywacja tlenu przez substancje palne, utlenianie,

, wady urządzeń mechanicznych,

./ podpalenia: umyślne, nieumyślne,

, Pośrednimi przyczynami powstawania pożarów w szkole mogą być:
l/ brak odpowiednich przepisów organizacyjno_porządkowych.

, zła organizacja pracy.

, lekceważenie przepisów, zaniedbywanie obowiązków
, brak porządku iczystości.

, niewłaściwy stan techniczny urządzeń.

, brak odpowiednich urządzeń zabezpieczających'

, brak planowej działalności techniczno-oęanizacyjnej w kierunku podniesienia stanu bezpieczeń-
stwa pożarowego.

4.2 Prn1czyny rozprzestrzeniania się pożaru na terenie szkoły

Do najczęstsrych przycrynami rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie można zaliczyc:

, niezauważenie pożaru w początkowej fazie rozwoju,
( opóźnione zaalarmowanie straży pożarnej o powstaĘm pożarze,

r' brak umiejętności u pracownikóW opanowania pożaru w zarodku przez niewłaściwe użycie i zasto-
sowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, "

( brak lub niesprawność podręcznego sprzętu gaśniczego,

, palne elementy wystroju wnętrz oraz nagromadzenie materiałów palnych w miejscu powstania po-

. Żaru,

, utrudniony dostęp do miejsca, w którym powstał pożar,

l/ utrudniony dojazd do miejsca zdarzenia dla jednostek straży pożarnej.

4.3 Zagrożenia dta życia i zdrowia tudzkiego podczas pożaru

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego podczas pożaru mogą wynikać z następujących zjawisk i warunków:
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/ zatrucia wydzielającymi się gazami toksycznymi podczas tlenia się materiałów palnych, szczególnie

tworzyw sztucznych oraz wykładzin podłogowych i innych,

, oparzeń ciała przez płomienie orazrozgrzane przedmioty,

, silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych,

r' nieprzestrzegania obowiązujących zasad przygotowania Wewnętrznych dróg ewakuacyjnych (zasta-

wienie przedmiotami lub przekroczenie długości dojść do wyjść),

l/ niezachowania spokoju i poddan!e się psychozie strachu (paniki), co może doprowadzić do nieod_

powiedzia I nych zachowań osób prowadzących ewakuację.

4.4 Zapobieganie powstawaniu pożarów

W celu niedopuszczenia do powstania pożaru należy wprowadzić w szkole zakaz;

, używania ognia otwartego, w tym zakaz palenia tytoniu,

1/ użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z

przeznaczeniem a lbo wa run ka mi określonymi przez prod ucenta,

t/ rozpalania ognia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i traw,

, składowania poza budynkiem w odległości mniejszej ntŻ 4 m od granicy działki sąsiedniej materia-

łów palnych, Wtym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,

, użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z

wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkamiokreślonymi przez producenta,

r' przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z

materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

r' urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury
prze kraczającej 100"C,

r' linii kablowych o napięciu powyżej 1kV,

, czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego,

, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 kV;

, stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno za_

palnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,

, instalowania opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznych (wyłączniki, przełączniki,

gniazda wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podło-

ża przed zapaleniem,

, składowania materiałów palnych w piwnicach, w pomieszczeniach technicznych, na drogach komu-
nikacji ogólnej służących do ewakuacji,

t/ przechowywania butligazowych w piwnicach,

l/ zamykania drzwi ewakuacyjnych sposób uniemożliwiających ich natychmiastowe użycie w przypad-

ku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji,

, lokalizowania przedmiotów, elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejsza-
jący wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości Wymaganych w przepisach techniczno-budowla-
nych,

, ograniczania lub uniemożliwiania dostępu do:

l/ gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

r' źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

, wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazo-
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r' krat zewnętrznych i okiennic, które powinny otwierać się od wewnątrz pomieszczenia;

, prowadzenia napraw i remontów instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych przez osoby nie-

upoważnione.

Ponadto należy:

r' powierzyć osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia zawodowe nadzór nad eksploatacją i

ko nse rwacją i nsta la cji i u rządze ń e le ktroe ne rgetycznych,

l/ instalacje i urządzenia techniczne należy utrzymywać, konserwować i użytkować zgodnie z Warun-

kami technicznymi i wymogami ustalonymi przez producenta,

4.5 Zasady postępowania na Wypadek pożaru i innego miejscowego zatrożenia

W przypadku powstania pożaru w budynku (pomieszczeniu) lub oznak świadczących o pożarze,
pracownik, który pierwszy zauważył to zdarzenie jest zobowiązany bezzwłocznie zaalarmować urządzeniem
alarmowym, głosem, przez telefon pozostały personel przebywający w pomieszczeniach szkoły.
W razie potrzeby należy powiadomić:

Straż pożarną Tel.998

pogotowie ratunkowe Tel. ggg Numer alarmowy
LL2

Policję Tel.997

Pogotowie energetyczne Tel.991

Pogotowie gazowe Tel.992

Pogotowie wodociągowe Tel.994
Alarmując służby ratownicze należy przekazywać przyjmującemu zgłoszenie następujące informa-

cje:

, gdzie się pali, dokładny adres, nazwę instytucji,

r' co się pali,

, na której kondygnacji powstał poŻar,

r' czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

, czy w pobliżu obiektu znajduje się woda do gaszenia pożaru (sieć hydrantowa zewnętrzna, przeciw_

pożarowe zbiorniki wodne itp.),

( numer telefonu z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko.

W przypadku innego zdarzenia:
r' co się wydarzyło (opisać w miarę zwięźle i dokładnie),

1/ podać rozmiar tego zdarzenia i ewentualne zagrożenia,

, podać dokładny adres zdarzenia,

, podać informację, czy zaistniały zdarzenia z ludźmi i czy wystąpiło zagrożenie życia lub zdrowia ludz-
kiego,

,/ podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni'

Uwaga!

odłożyć słuchawkę telefonu dopiero po otrzymaniu potwierdzenla przyjęcia zgłoszenia, odczekać chwilę
prry telefonie na ewentualne sprawdzenie rozmówcy przez Państwową Straż Pożarną.

4.6 Akcia ratowniczo-gaśnicza

24



Równocześnie z zaalarmowaniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji
ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz do ewakuacji osób z zagrożonych
pomieszczeń. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, kierownic-
two akcją przejmuje dyrektor (lub inny pracownik wskazany przez dyrektora), który wdraża procedurę ra_

towniczą i ewakuacyjną oraz nią koordynuje . Pozostałe osoby znajdujące się na terenie szkoły zobowiązane
są do podporządkowania się bez zastrzeŻeń rozkazom osoby, która objęła kierownictwo iwykonywać ściśle
wydawane przez nią polecenia.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że:

r' w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, a następne
ewakuację mienia,

l/ wyłączyć dopływ prądu elektrycznego igazu do pomieszczeń objętych pożarem,

Uwaga: nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem!

r' usunąć z zasięgu ognia możliwie wszystkie materiały palne, a w szczególności materiały mogąc spo-
wodować wybuch, itp.,

( nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał poża6 ponieważ dopływ
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych osoba kierująca działaniami ratowniczymi ma obo_
wiązek krótko poinformować dowódcę przybyłych jednostek o ich dotychczasowym przebiegu i wydanych
zarządzenlach, przekazać kierownictwo akcji i podporządkować się jego rozkazom' Przybycie jednostek ra-
towniczych nie zwalnia osób zaangażowanych w akcję ratowniczą z dalszej pracy W zakresie zwalczania po-
żaru oraz ewakuacji ludzi i mienia. Jeżeli dowódca jednostek ratowniczych uzna udział tych osób w akcji ra-
towniczo-gaśniczej za zbędny, należy się usunąć w takie miejsce, aby nie przeszkadzać w dalszych działa-
niach.

4.7 Wykaz os b kierownictwa szkoły - alarmowanie

W tabeli 8 podano wykaz os b, kt re należy powiadomić w razie pożaru lub innego zagrożenia.

Tabela 8: Wykaz os b do powiadomienia.

Lp Imię i nazwisko - stanowisko Adres zamieszkania Telefon

I

2

3
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Rozdział 5 Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożaro_

wym

5.1 Prace niebezpieczne pożarowo

Prace niebezpieczne pożarowo są to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego
ognia, prowadzone Wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do niego terenach oraz placach skła-
dowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Najczęściej
występującymi pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym są prace spawalnicze, malarskie, im_
pregnacyjne, izolacyjne i dekarskie.

Wykonywanie pracy niebezpiecznych pożarowo na terenie obiektu szkoły poprzez firmy i osoby fi_
zYczne w umowach-zleceniach tych wymagany jest obligatoryjny zapis o odpowiedzialności wykonawcy za
zabezpieczenie pod względem pożarowym prowadzenia prac.

Prace niebezpieczne pożarowo przeprowadzane są w przedszkolu przez firmy zewnętrzne posiada-
jące uprawnienia do ich wykonywania.

Prace te można rozpocząć po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektorem szkoły. Prace
w tym zakresie przeprowadzane są zawsze poza pracą szkoły (w godzinach popołudniowych). Nadzór nad
takimi pracami sprawuje osoba koordynująca (kompetentna) ze strony szkoły.

5.2 Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru podczas prac spawalni_
czych

Do głównych przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru podczas prac spawalniczych
należą:

, brak odpowiedniego przyBotowania pomieszczeń, urządzeń lub instalacji do prowadzenia prac spa-
walniczych,

, nieznajomość wymagań przeciwpożarowych lub nieprzestrzeganie technologii robót i przepisów
przeciwpożarowych,

, dopuszczenie do prac spawalniczych osób nie posiadających uprawnień spawalniczych oraz koniecz-
nych w tym zakresie wiadomości,

, brak odpowiedniego nadzoru nad przebiegiem prac spawalniczych oraz kontroli obiektów po za_

kończeniu tych prac.

5.3 ogólne zasady zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodowaćbez-
pośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu
jest obowiązany:
1 ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane.
2 Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się po-

żaru lub wybuchu.

3 Wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpie-
czenie miejsca po zakończeniu pracy.

4 Zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie
kwalifikacje.

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

Szczegółowe zasady zabezpieczania przeciwpożarowego prac, o których mowa, jak również warun-
ki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie określa właściciel lub zarządca obiektu albo osoba wyzna-
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czona do nadzoru nad Wykonywaniem robót remontowo-budowlanych (inspektor nadzoru, kierownik budo-
wy, właściciel firmy działającej w oparciu o umowę w przypadku prac zleconych).

Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych należy:
1 Zabezpieczyć przed zapaleniem materiaty palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejo-

nach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji tech-

nicznych.

2 Prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożo-

nych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z uży-

ciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów,jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w miesza-

ninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza to% ich dolnej granicy wybuchowości.

3 Mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źrodeł pożaru.

4 Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace byty wykonywane, oraz rejony przyległe.

5 Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możli-

wością wywołania pożaru.
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Rozdział 6 Warunki i organizacja ewakuacji osób przebywających w Zespole Szkół

Pol itechn icznych,, Energetyk" oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia

6.1 ogólne warunki dotyczące ewakuacji

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom jak również przeprowadzenie sprawnej i szybkiej ewakuacji
uwarunkowane jest odpowiednim zgraniem czynników technicznych, organizacyjnych i poziomu wyszkole-
nia pracowników w zakresie umiejętności przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej. Konieczność
ewa kuacji zachodzi zawsze w następujących okol icznościach :

, gdy pożal wybuch lub inne miejscowe zagrożenie wystąpi w pomieszczeniu, w którym przebywają

ludzie,

r' gdy zagrożenie jest na tyle duże, że przerasta możliwości opanowania go w zarodku,

, gdy pożal jego nasilenie i gwałtowność jest duży a zadymienie zagraża zdrowiu i życiu ludzi.

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie
warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem,
dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i

wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających
na:
1 Zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości iszerokościwyjść ewakuacyjnych.

Drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz z klatki schodowej w budynku B mają zbyt małą szero-

kość w świetle. Należy dostosować szerokość drzwi do aktua!nie obowiązujących przepisów.

2 Zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych.

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę, do wyjścia do innej strefy pożaro_

wej lub na zewnątrz budynku przy jednym doiściu powinna wynosić nie więcej niż 30 m. W budynku A
długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 83m. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne aby
zachować dopuszczal ne długości dojścia ewakuacyinego.

3 Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.

W budynku A przy wyiściu ewakuacyinym na boisko szkoIne, w ścianie pomiędzy drogą ewakuacyjną a

portiernią znajduje się szklane okno nie posiadające wymaganej przepisami klasy odporności ognio_

wej El 30. Należy dostosować klasę odporności ogniowej okna do aktualnie obowiązujących przepi_

sów.

4 Zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegają-

cych zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno_budowlanych zapewniających usuwanie

dymu.

Drogi ewakuacyjne w szkole nie zostały wyposażone w system zapobiegający zadymieniu lub system od_
dymiania. Należy dostosować obiekt do aktualnie obowiązuiąrych przepisów prawnych.
5 Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach

ewa kuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowla nych.

W budynku A korytarz na najwyższej kondygnacji lest oświetlony wyłącznie światłem sztucznym. Należy

dostosować obiekt do obowiązujących przepisów prawnych.

Ponadto

1 Wyjścia z pomieszczeń na drogiewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.

2 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny

otwierać się na zewnątrz (nie dot. zabytków).

3 W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyj-

nego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być za-

pewnione przejście ewakuacyjne o długości nieprzekraczającej w strefath pożarowych ZL lll - 40 m.
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4 Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5

m w przypadku, gdyjest przeznaczone dojednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób.
5 W strefach pożarowych ZL lll zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące'
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów iwyrobów budow-
lanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych
Przebywając lub wchodząc do pomieszczeń zadymionych podczas ewakuacji ludzi i mienia należy

pamiętać o niebezpieczeństwie, jakie niosą gazy poŻarowe, dym i należy postępować wg niżej podanych za-
sad:

1 Drzwi do pomieszczeń należy uchylić stopniowo będąc przy tym w pozycji pochylonej, a nawet pełzają-

cej; głowę (włosy) należy zabezpieczyćprzez nałożenie hełmu lub owiniecie najlepiej wilgotnym ręczni-
kiem lub innym materiałem.

2 Należy mieć przy sobie koc gaśniczy lub inny podobny materiał dla ochrony osobistej lub ewentualnej
ochrony osoby ewakuowanej.

3 Wskazane jest dokonywanie penetracji zadymionych pomieszczeń w dwie osoby, z których jedna zabez-
piecza drugą.

4 Przy dużym zadymieniu po drogach komunikacji ogólnej należy poruszać się w pozycji jak najbardziej
przyziemnej, BdYŻ w dolnej strefie pomieszczeń panuje najmniejsze zadymienie i stężenie gazów pożaro-

wych oraz stosunkowo niska temperatura.
5 W celu zachowania orientacji należy poruszać się przy ścianach, barierkach itp. lnnych elementach bu_

dowlanych.

6 Chcąc ograniczyć przedostawanie się drażniącego dymu do ustroju stosujemy prowizoryczne zabezpie-
czenie w postaci np. zmoczonej chusteczki przyłożonej do ust i nosa.

7 Czas przebywania w strefie zadymienia należy ograniczyć do minimum.
Postępowanie w stosunku do osoby, na której zapaliła się odzież:
1 Wezwaniem ustnym lub siłą zmuszamy poszkodowanego do upadku, a następnie powodujemy by tarzał

się po ziemi lub nakrywamy go kocem gaśniczym, ewentualnie jakąkolwiek tkaniną (koc, narzuta) i tłumi-
my płomienie.

Po zatrzymaniu poszkodowanego możemy oblać go strumieniem wody i w ten sposób stłumić ogień, jak i

ochłodzić powierzchnię ciała (co ogranicza zakres oparzeń).

Udzielić pierwszej pomocy przewidzianej dla oparzonych, a następnie zapewnić szybkie udzielenie po-

mocy lekarskiej.

4 Zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez
dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on Wymagany.

5.2 Praktyczne sposoby sprawdzenia warunków oraz organizacji przeprowadzenia
ewakuacji

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkow-
ników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia orga-
nizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Właściciel lub zarząd-
ca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniemla.

74 Rozporządzenie MsWiA z dnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. z 2010 r' Nr LO9,poz.7t9).

!-
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5.3 Zasady przeprowadzenia ewakuacji w Zespole Szkół Politechnicznych ,,Energe_
tyk"

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji może podjąć Dyrektor szkoły, upoważniony pracownik lub
osoba najbardziej energiczna i opanowana. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie zobowiązane są bez-
względnie do wzięcia udziału w ewakuacji ludzi oraz zabezpieczenia wartościowego mienia. W atmosferze
dymu należy poruszać się w pozycji pochylonej,gdYż przy podłodze znajduje się najwięcej czystego powie-
trza.

W szkole wprowadza się następujące zasady ewakuacji w razie zagrożenia
1 osoba, która zauwaŻyła poŻar lub inne zagrożenie, njezwłocznie zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły lub

osobie, który podejmuje decyzję o ewakuacji. Jednocześnie zawiadamia telefonicznie odpowiednie do
zdarzenia służby.

2 Sygnałem do ogłoszenia ewakuacjijest:

SYGNAŁ DZW!ĘKoWY DZWoNKA szKoLNEGo 3 MINUToWY clĄGŁY
lub w razie braku zasilania energii elektrycznej głośny okrzyk

,,UWAGA _ PożAR - EWAKUACJA!"
wykonany przez osobę wskazaną przez Dyrektora lub osobę upoważnioną.
3 Pracownik obsługi lub konserwator dokonuje wyłączenia gazu.

4 Konserwator dokonuje wyłączenia prądu.

5 Jako pierwszych ewakuuje się ludzi przebywających w strefie największego zagrożenia, a przede wszyst_

kim z pomieszczeń:

rz mających jednostronny dostęp do wyjść ewakuacyjnych,

l znajdujących się na kierunku rozprzestrzeniania się frontu pożaru.

6 Należy udzielić niezbędnej pomocy osobom, które nie są w stanie samoistnie opuścić strefę zagrożenia.
7 osoby opuszczające budynek jako pierwsze zapobiegają powracaniu osób do środka budynku.
8 Podczas prowadzenia ewakuacji w celu uniknięcia paniki i chaosu organizacyjnego należy zachować spo-

kój, starać się nie okazywać podniecenia izdenerwowania.
9 Ewakuacja winna odbywać się najkrótszą możliwą do przebycia drogą do wyjścia na zewnątrz.
10 W ramach dostępnych środków należy zapewnić łączność wzajemną osób uczestniczących w akcji ewa-

kuacyjnej, a po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych z kierującym akcją - dowódcą.
11 osoby opuszczają pomieszczenia i udają się zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi na cią-

gach komunikacyjnych, kierując się zawsze z danego miejsca do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego'
L2 Drzwi do pomieszczeń biurowych czy sal nie zamyka się na klucz.

13 osoby opuszczające budynek zabierają ze sobą wyłącznie rzeczY osobiste (okrycie, torebki, dokumenty
itp.).

14 Nauczyciele wraz z uczniami opuszczają sale zgodnie z następującą procedurą:

./ nauczyciele w poszczególnych salach wydają polecenie uczniom aby ci zabrali rzeczv osobiste oraz
ustawili się przy drzwiach,

l/ nauczyciele zamykają okna w sali oraz ustalają liczbę osób będących w klasie,

, nauczyciele wychodząc z uczniamiz sal zamykają drzwi(nie na klucz),

, po wyjściu na zewnątrz budynku, idą z uczniami do wyznaczonych miejsc zbiórki isprawdzają obec-
ność,

l/ w razie stwierdzenia braku ucznia, nauczyciel natychmiast zgłasza ten fakt kierującemu akcją ewa-
kuacyjną,

1/ nauczyciele, o stanie osobowym klasy, a szczególnie o stanie zdrowja uczniów informują Dyrektora
szkoły i kierującego akcją,
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r' jeślijest to możliwe, w razie niesprzyjających warunków pogodowych osoby ewakuowane zabierają

z szafek wierzchnią odzież.

15 Wyznaczona przez Dyrektora osoba dokonuje sprawdzenia stanu osobowego pracowników i po stwier-

dzeniu, że jest on pełny przekazuje tę wiedzę prowadzącemu akcję ewakuacyjną.

15 Pracownicy posiadający samochody zaparkowane na parkingu lub przy ulicy pozostają w gotowości do

opuszczenia swoimi pojazdamiterenu obiektu w celu zwolnienia miejsca dla pojazdów Państwowej Stra-

ży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych mogących brać udział w gaszeniu pożaru.

17 Ewakuowane osoby należy skupić w miejscach bezpiecznych i tam potrzebującym udzielić odpowied-
niej pomocy np. medycznej.

18 Po zakończeniu ewakuacji ludzi, należy zarządzić dokładną penetrację pomieszczeń o ile pozwalają na to
zaistniałe warunki pożarowe. Należy upewnić się czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia znajdujące

się w budynku, a szczególnie w pobliżu miejsca zagrożonego pożarem lub innym zdarzeniem i czy nie

został ktoś odcięty od dróg ewakuacyjnych.

19 Ewakuacji mienia dokonuje się wówczas, gdy:

, ruchomości są zagrożone bezpośrednio i nie można ich obronić,

, ruchomości utrudniają dostęp do ogniska pożaru lub ułatwiają rozszerzenie się pożaru.

20 W pierwszej kolejności (po ewakuacji ludzi) ewakuować należy ważniejszą dokumentację oraz cenne

urządzenia.

21 Rezygnować należy z ewakuacji przedmiotów bardzo ciężkich lub o dużych gabarytach, które mogłoby

blokować dostęp do pomieszczeń lub uniemożliwiać przejście przez drogi ewakuacyjne.

22 Ewakuowane mienie powinno być należycie strzeżone przez pracowników przed kradzieżą i zniszcze-

niem.

Z chwilą przybycia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo
akcją obejmuje dowódca przybyłych jednostek, a prowadzący dotychczas akcję jest zobowiązany udzielić
niezbędnych informacji o aktualnej sytuacji.

6.4 Oznakowanie dr g ewakuacyinych w szkole

obowiązek oznakowania dr g ewakuacyjnych w szkole wynika z przepis w ustawy o ochronie
przeciwpożarowej1s orazrozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynk w, innych obiekt w
budowlanych i teren w". W Polsce wymagania dotyczące znak w ewakuacyjnych stosowanych do ozna-
czania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w dw ch r wnoważnych normach
PN-92/N-01256/OZ - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -Barwy
bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa -Zarejestrowane znaki bezpiecze stwa. Spos b rozmieszczenia zna-
k w ewakuacyjnych powinien być zgodny z PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecze stwa -Zasady umieszczan]a
znak w bezpiecze stwa na drogach ewakuacyjnych idrogach pożarowych. Znaki do oznakowania dr g ewa-
kuacyjnych, powinny posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania17.

Podstawową zasadą rozmieszczenia znak w ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z
każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w kt ryni może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji,
powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znak w ewakuacyjnych należy zwr cić uwa-
gę na ich rozmieszczenie w stosunku do źrodeł światła. Należy dążyć do umieszczania znak w ewakuacyj-

15 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r' o ochronie przeciwpożarowej (t' j. Dz' U' z 2009 r' Nr L78 poz.1380; zmiany Dz. U. z 2010 r. Nr

57, poz.353, Dz. U.z20L2 r. po2.908, Dz.U.z 2013 r. poz. 1635.).

Rozporządzenie MsWiA zdnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony pzeciwpożarowej budynk w, innych obiekt w budowla_15

nych i teren w (Dz. U. z 2010 r. Nr 7O9,poz.7t9l.
t7 Rozporządzenie MSW|A z dnia 20 czerwca 2007 r' w sprawie wykazu wyrob w służących zapewnieniu bezpiecze stwa publicz-

nego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia Ęch wyrob w do użytkowania (Dz' U. z

2007 r. Nr 143, poz, 1002).
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nych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewaku-
acyjnych są uzależnione od odległościz jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się lu-
dzi. W tabeli 9 przedstawiono znaki do oznakowania dróg ewakuacyjnych według normy PN-92/N-01256-02
- Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Tabela 9: Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja wg' PN-92/N-01256-02.

Nr Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa)

znaku ewakuacyjne-

go

Kształt i ba rwa Znaczenie

L
Kierunek drogi ewa-

kuacyj nej

Znak kwadratowy

lub prostokątny

Tło: zielone

Symbo!: biały fos-

forescencyjny

Znak wskazuje kierunek

do wyjścia, kt re moze być

wykorzysta ne w przypadku

zagroŻen ia.

Strzałki kr tkie - do stoso-

wania z innymi znakami.

Strzałka długa - do samo-

dzielnego stosowa nia.

2
Wyjście ewakuacyj-

ne

Znak prostokątny

Tło: zielone

Napis: biały fosfo-

resce ncyjny

Znak stosowany do ozna-

kowania wyj sc uŻywanych

W p rzYpad ku zagroŻe n ia .

3
Drzwi ewakuacyj-

nett

Znak kwadratowy

Tło: zielone

Symbol: biały fos-

forescencyjny i zie-

lony

Znak stosowa ny

nad drzwiami skrzydłowy-

mi, kt re są Wyjściami

ewakuacyjnymi (drzwi

lewe lub prawe).

4
Przesu nąc w celu

otwa rcia

Znak kwadratowy

lub prostokątny

Tło: zielone

Syrnbol: biały fos-

forescencyjny

Znak stosowany łącznie

ze znakiem nr 3 na prze-

suwnych drzwiach Wyjścia

ewa kuacyjnego, jeśli są

one dozwolone.

Strzałka powinna wskazy-

wać kierunek otwierania

drzwi przesuwnych.

5
Kierunek do wyjścia

drogi ewakuacyjnej

Znak prostokątny

Tło: zielone

Symbol: biały fos-

forescencyjny

Znak wskazuje kierunek

drogi ewakuacyjnej do wyj-

ścia; moze kierować

w lewo lub w prawo.

19 Według normy l5o 6309:1987 znak Drzwi ewakuacyjne stosuje się tylko łącznie ze strzałką (tabela 9, poz. 1) dla wskazania kie_

runku do drzwi wyjściowych w przypadku zagrożenia.
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6

Kierunek do wyjścia

drogi ewakuacyjnej

schodami w d ł

Znak prostokątny

Tło: zielone

Symbol: biały fos-

forescencyjny

Znak wskazuje kierunek

drogi ewakuacyjnej scho-

dami w doł na lewo lub

prawo.

7

Kierunek do wyjścia

drogi ewakuacyjnej

schodami w g rę

Znak prostokątny

Tło: zielone

Symbo|: biały fos-

fo resce n cyj ny

Znak wskazuje kierunek

drogi ewakuacyjnej scho-

dami w g rę na lewo lub

prawo.

8 Pcha ć, dby otworzYc

Znak kwadratowy

!ub prostokątny

Tło: zielone

Symbol: biały fos-

foresce ncyjny

Znak jest umieszczany

na drzwiach dla wskazania

kierunku otwierania.

9
Ciągną ć, aby otwo-

rzyć

Znak kwadratowy

lub prostokątny

Tło: zielone

Symbol: biały fos-

forescencyjny

Znak jest umieszczany na

drzwiach dla wskazania

kie ru n ku otwie ra n ia .

10
Stłuc, aby uzyskać

dostęp

Znak kwadratowy

Iub prostokątny

Tło: zielone

Symbol: biały fos-

foresce ncyjny

Znak ten moze być stoso-

wany:

a) w miejscu, gdzie jest

niezbędne stłuczenie szyby

dla uzyskania dostępu

do klucza lu b system u

otwa rcia,

b) edy jest niezbędne roz-

bicie przegrody dla uzyska-

nia wyjścia.
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Rozdzlał 7 Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpoża-

rowymi oraz treścią przedmiotowej lnstrukcji

Dyrektor zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu zobowiązany jest między innymi do usta-
lenia sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia orazzaznajamiania pra-
cowników z przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem
wszystkich pracowników.

Szkolenie przeciwpożarowe dzieli się na dwa etapy:
, szkolenie Wstępne (w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp),

/ szkolenie okresowe (w ramach szkoleń okresowych z zakresu bhp), przeprowadzone przez jednostki

wyspecjalizowane, firmy zewnętrzne lub Dyrektora szkoły, który zapewni odpowiedni poziom szko-

le n ia pod względem merytorycznym i jakości prze prowadzonego szkolenia.

Szkolenia polegają na zapoznaniu pracownika z postanowieniami niniejszej instrukcji bezpieczeń-
stwa pożarowego w zakresie występowania w miejscu pracy zagrożenia pożarowego, obowiązującymi prze-
pisami z zakresu zapobiegania pożarom oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Pracownicy uczestniczący w szkoleniu otrzymują zaświadczenie z odbytego szkolenia' odpisy za-
świadczeń z odbytych szkoleń przechowywane są w aktach osobowych pracownika. Pracownik po zapozna-
niu się z niniejszą instrukcją poświadcza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z ,,lnstrukcją przeciw_
pożarową" (załącznik Nr 2).

Szkolenia te obejmują tematykę zawartą w lnstrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Zespołu Szkół
Politechnicznych ,,Energetyk" w Wałbrzychu, między innymi potencjalne źródła zagrożeń pożarowych mogą_
cych wystąpić w obiekcie szkoĘ pr^lczvnY powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, zadania i obo_
wiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz W wypadku powstania pożaru, zasady ewakuacji
ludzi i mienia, drogi ewakuacyjne i kierunki oraz sposoby alarmowania o niebezpieczeństwie, wyposażenie
obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy oraz zasady jego użycia. Szkolenia te mają na celu przypomnienie za-
sad bezpieczeństwa pożarowego zawartych w obecnie obowiązujących przepisach'
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Rozdział 8 Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób bę-

dących ich stałymi użytkownikami

Zgodnie z art.3 iart' 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej'o każda osoba tizyczna, prawna, orga-
nizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu obowiązana jest zabezpieczyć
je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych ponosi ona odpowiedzialność w trybie i na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (m. in. Kodeks Wykroczeń, Kodeks Karny).

Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić oso-
by znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej oraz policję.

8.1.Zadania pracownik w szkoły

Dyrektor szkoły

r' po otrzymaniu informacjio zagrożeniu pożarowym podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji.

Gdy w sytuacji alarmowej Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne, przekazuje uczni w pod opiekę nouczy-

ciela sqsiedniej klasy i przystępuje do dziołari zgodnie z ,,procedurq ewokuacji",

, powiadamia specjalistyczne służby ratownicze,

Q/ wydaje polecenia:

, otwarcia wyjść ewakuacyjnych,

, zabezpieczenia instalacji wodnej, elektrycznej igazowej,

r' wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły os b postronnych,

, organizuje akcję ratowniczą'

, zarządza usunięcie samochod w z zagroŻonego terenu,

l/ wsp łdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi,

, zabezpiecza dane elektroniczne przed dostępem os b niepowołanych.

r' osobiście nadzoruje (w przypadku swojej nieobecności zadanie realizuje osoba upoważniona) ewa-

kuację dokumentacji i mienia z budynku.

t/ nadzoruje przestrzeganie ustaleri zawartych w niniejszej procedurze.

Wicedyrektor szkoły:

r' w wypadku zagrożenia bezwzględnie wykonuje polecenia osoby kierującej dzjałaniem prewencyjn-

ym lub akcją ratowniczą,

, w czasie nieobecności Dyrektora w plac wce, przejmuje jego obowiązki i kieruje akcją do momentu
przybycia służb ratowniczych,

r' po opuszczeniu budynku przez ostatnią grupę ewakuowanych udaje się do miejsca ewakuacji,

./ w miejscu zgrupowania przyjmuje meldunkiod nauczycieli o stanie osobowym grup izbiorczą infor-

mację przekazuje Dyrektorowi szkoły,

, wsp lnie z nauczycielami zabezpiecza ład i p.orządek w miejscu ewakuacji,

, po otrzymaniu stosownej informacjio możliwości powrotu do szkoły i kontynuowaniu zajęć przeka-

zuje ją ewakuowanym.

Nauczyciete:

l/ w wypadku zagrożenia pożarowego bezwzględnie wykonują polecenia osoby kierującej działaniem
prewencyjnym lub akcją ratowniczą,

, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu przerywają zajęcia dydaktyczne w danej klasie i ogłaszają

20 Ustawazdnia24sierpnia1991 r.oochronieprzeciwpożarowej (t'j'Dz.U.z2009r.Nrt78poz.1380;zmianyDz'U'z2010r.Nr
57,poł.353,22012 r. poz.908, z2Ot3r. poz, 1635.).
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alarm dla ucznióW

I przystępują do czynności opisanych w procedurze opuszczania sal podczas ewakuacji ucznióW

./ w sytuacji powrotu do budynku i kontynuowania zajęć, powracają z uczniami do sal.

Uczniowie:

, po ogłoszeniu alarmu zabierają swoje rzeczy osobiste ipod opieką nauczyciela opuszczają budynek
wskazaną przez niego drogą iwyjściem ewakuacyjnym,

r' w trakcie opuszczania budynku i przejścia do miejsca ewakuacji uczniom nie wolno odłączać się od
swojej grupy.

Pracownicy adminlstracji:

, w wypadku zagrożenia pożarowego bezwzględnie wykonują polecenia osoby kierującej działaniem
prewencyjnym lub akcją ratowniczą,

, zabezpieczają dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych,

,/ w miarę możliwości zabezpieczają ważne dokumenty oraz pieczęcie w kasie pancernej lub wynoszą
je w workach do miejsca deponowania mienia szkoĘ

l/ zamykają okna w pomieszczeniach administracyjnych,

r' po opuszczeniu sal przezuczniów i nauczycielisprawdzają poszczególne pomieszczenia,

, o wykonanych czynnościach informują Dyrektora szkoły.

Portier:
( w wypadku zagrożenia pożarowego bezwzględnie wykonuje polecenia osoby kierującej działaniem

prewencyjnym lub akcją ratowniczą,

, ogłasza alarm przez użycie sygnału dźwiękowego lub głosem,,UWAGĄ POżAR, EWAKUAoA",
./ jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyłączenia głównych wyłączników instalacji: gazowej, elek-

trycznej, wodnej oraz ciepłowniczej,

./ zgodnie z poleceniem dyrektora otwiera wszystkie wyjścia ewakuacyjne z szkoły,

, o wykonanych czynnościach informuje Dyrektora szkoły,

, przystępuje do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic lub hydrantu.

Pracownicy obsługi:

, w wypadku zagrożenia pożarowego bezwzględnie wykonują polecenia osoby kierującej działaniem
prewencyjnym lub akcją ratowniczą'

/ współdziałają z konserwatorem w wykonywaniu jego czynności,

1/ otwierają drzwiwejściowe isprawdzają, czy brama wjazdowa na teren szkoĘ jest drożna,

, wstrzymują wejście osób postronnych na teren szkoĘ
./ nadzorują usunięcie samochodów z zagrożonego terenu,

r/ o wykonanych czynnościach informują Dyrektora szkoły,

r' przystępują do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic lub hydrantu.
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Załączniki

7ałącznik nr 1- Plany ewakuacyjne obiektu.

Załącznik nr 2 _ oświadczenie pracownika.

1ałącznik nr 3 - Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo.

Załącznik nr 4_ Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo.

Załącznik nr 5 - Plan - konspekt ćwiczeń z ewakuacji.

Załącznik nr 6 _ Wykaz osób realizujących zadania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Łałączniknr7 - lnstrukcja postępowania na wypadek pożaru.

Załącznik nr 8 - Wykaz gaśnic
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Załqcznik Nr 2 do lnstrukcji Bezpiecze stwa Przeciwpożarowego

/lmię i Nazwisko/

/Stanowisko/

OSWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami za-

wartymi w Instrukcji Bezpiecze stwa Przeciwpożarowego i zobowiązuję się do

jej przestrzegania.

pod pis przyj mującego oświad czenie podpis pracownika



załącznlk Nr 5 do lnstrukcji Bezpieczeństwa Poźarowego

Plan - konspekt ćwiczeń z ewakuacji obiektu lub jego części.

zespót szxÓł. PoLITEcH N lczNYcH,, EN ERG ETYK" W WAŁB RzYcH U

1.Czas i termin przewidywanego ćwiczenia'

Z.Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zbiórki

3.Cel ćwicze :

4.osoba odpowiedzialna i Wyznaczona do wykonania Ćwiczenia.

Imię i Nazwisko Stanowisko Funkcja

lmię i Nazwisko Stanowisko Funkcja

lmię i Nazwisko Stanowisko Funkcja

5. Powiadomiono Pa stwową Straż Pożarną w dniu o godzinie pismem z

6. Zako czenie ćwicze nastąpiło w dnju o godzinie

9. Załączniki: rysunek lub szkic sytuacyjny.

Plan spo rządził'. ,....................t.o.............................



załąęznik Nr 7 do lnstrukcll Berpleeeństwa Pożarowego

!NsTRUKcJA PosTĘPoWANlA NA WYPADEK PoŻARU
opracowond na podstowie 5 6 Rozporzqdzenid Ministrd spraw Wewnętnnych i Administrdcji z dnio 7 czerwca 2070 r. w sprowie ochrony przeciwpożorowej budyn-

ków, innych obiektów budowlonych i terenów (Dz. U. z 2070 r. Nr 109, poz, 779)

I. ALARMoWANIEoNIEBEZPIECZEŃSTWIE

Każdy, kto pierwszy zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie:
1. Powiadomić o pożarze dyrektora i osoby znajdujące się w obiekcie lub w sąsiedztwie.
2. Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu Straży Pożarnej podając:

a. gdzie się pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
b. co się pali - dach, piwnica, biuro,
c. czyjest zagrożone życie ludzkie,
d. swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwoni,

3. W razie potrzeby Dyrektor lub Wicedyrektor SzkoĘ powiadamia również inne służby ratownicze. Po odłożeniu
słuchawki należy chwilę zaczekać na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia'

II. zAsADY PosTĘPowANIA w PRZYPADKIJ PoWSTANIA PożARU

1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym
sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym'

2. Ze szczególną uwagą należy przystąpić do ewakuacji osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób nie znająrych
obiektu.

3. W miarę możliwości należy zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed pożarem
i innymi osobami postronnymi.

4. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje osoba najbardziej opanowana i energiczna.
5. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje dowódca przybyłych jednostek, któ-

ry jako kierownik akcji ratowniczej ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jedno-
stek gospoda r czy ch, orga n izacj i społecznych i obywateli.

6. osoby postronne korzystające z obiektu powinny zachować spokój i podporządkować się dowódcy akcji.

III. wYKAzTELEFoNÓWALARMoIyYCH

POTICJA

PAŃSTWoWA sTRAż PoŻARNA

POGOTOWIE RATUNKOWE

POGOTOWIE GAZOWE

POGOTOWIE ENERGEWCZNE

srnnż MIEJsKA

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

997

998

999

992

991

986

LLz



Rpt;aY, KTo zAUwAżY PożAR, zoBoWĄuANY JE$T NlEzWŁocZNlE:

P*dffi*s$ slxrm,
il{le'wyw*łu| p*r*1k$-

ffiffiffi
*p t-f ą#

Sawladonn
$trat Po*arną

Pad*Jm*} prrbę $ssf;fir**tr-

Spu$* rcjan e*gro*onlr

W pionnłsłej koleJnascl r*tuj ludal,

F*wlmdrmi* * pcżare* mwnby xn*jdują*e *ię w wtrgfie x*gr*x*nia
vr CImlx p*dję*i* dgtałx* alarm*wych i rgt*wniexych" Fłlwlndtrrnł*
własmiełmł*, xgrxą"d*ę lub młu*bę doeormwgnia mbłg,xtu.
Tffif .:

Tglgfonłcenłg łuffi w lnfiy *pow*b xmwlgdgml* strg* F*xmrnąj pn##jąs;
" 6dxie głę pgłł - ffidr#so frffixWtr *bigktu, k*ndygntr*jm
- l* słę Bafi - ffiiggxiqanie, piwni##, dach, biurr
, r,xy jwxt xxgro*gng fy*lm ludekłw
" {ltllTl#f fglefrnu, x kt*r*g* *ię dxvycni *r&x sw#j# naewigkCI {pn
odł**gniu głuchawki nał*ży chwilę odex*ka*, by unt**liwiĆ
gwentu*|n* *prawde*nię włarygodnrŚci zgłn*e*nia},

RÓwno*ześnig z alarmCIwanigrn o ni*boxpioreenatwie nale*y
przy*tąpiĆ do sffsz*nia podręcxnym spruętem ga*niceym'
W rniejscach *znakowany*h anajdainmy $pruęt sn*nieuy;
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Każda gnoba pnystępująea do akcji ratowniceo-gasniczej powinna
pamiętal, żg w piorwszej k*lojnotcł na}aży presprowadxic ratowanie
x*graŻ*nsffs żyłia, ewakuację ludui'
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