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SPIS TREŚCI 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

                   

I. Podstawy prawne.           
II. Cel opracowania.          

III. Charakterystyka obiektów oraz warunki ochrony ppoż. wynikające z jego 

przeznaczenia i warunków technicznych.      

IV. Wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice i inne instalacje                  

i urządzenia.          

V. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.    

VI. Sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz innego zagrożenia.   

VII. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo na terenie zakładu. 

VIII. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia. 

IX. Sposoby zapoznania pracowników zakładu z przepisami przeciwpożarowymi                    

oraz treścią przedmiotowej instrukcji. 

X. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących                      

ich użytkownikami. 

XI. Plany obiektów wraz z ich usytuowaniem. 

XII. Uwagi końcowe. 

XIII. Osoby opracowujące instrukcję.      

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Oświadczenie o przeszkoleniu.                            

2. Instrukcja alarmowania w przypadku pożaru.                          

3. Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.                        

4. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo.                       

5. Punkt czerpania wody do celów p-poż. 

6. Plan sytuacyjny – teren Zakładu. 

7. Plan sytuacyjny – kotłownia, Parzęczew 1 B.        

8. Budynek Administracji Zakładu.                            

9. Pomieszczenia garażowe Zakładu.                           

10. Stacja Uzdatniania Wody Parzęczew. 

11. Stacja Uzdatniania Wody Orła.          

12. Stacja Uzdatniania Wody Ignacew Folwarczny. 

13. Stacja Uzdatniania Wody Chrząstów Wielki.     

14. Oczyszczalnia ścieków – Parzęczew, ul. Kątna. 

15. Kotłownia Komunalna – Parzęczew, ul. Południowa 7.    

16. Kotłownia – Parzęczew, ul. Południowa 1B. 

17. Lokalizacja miejsca wyznaczonego jako palarnia. 

18. Instrukcja uruchamiania hydrantów wewnętrznych w Kotłowni Komunalnej,                       

Parzęczew, ul. Południowa 7 .      
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I. PODSTAWY PRAWNE 
 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity                                     

Dz. U. z 2019 r., poz. 1732). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186,                   

z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst  jednolity                       

Dz.U. z 2019 r., poz. 1065). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                 

( Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. 2009 r., Nr 124,                        

poz. 1030). 

6. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

7. PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

8. PN-75/M-51000 Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy. 

9. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

10. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

11. PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 

 

II. CEL OPRACOWANIA 
 

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                         

( Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części 

stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności 

publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, 

opracowują instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wobec powyższego, niniejsza instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego sporządzona jest dla obiektów będących w administrowaniu Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

 

Ponieważ poprzednia instrukcja została opracowana w 2016 roku, zaszła konieczność                       

jej aktualizacji. Aktualizację wykonano poprzez opracowanie tekstu jednolitego. 

 

Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego sporządzono w oparciu o: 

1. istniejąca instrukcję z marca 2016 roku, 

2. projekty techniczne budynków oraz ich opisy techniczne. 

3. wizję lokalną w obiektach. 

4. obowiązujące akty prawne - zgodnie z umieszczonym na początku opracowania  

wykazem. 

 

Celem niniejszego opracowania jest określenie: 

1. warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, 

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków 

technicznych obiektów, 

2. wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania 

ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 

3. sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 
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4. sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace 

są przewidywane; 

5. warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktycznego sposobu ich sprawdzania; 

6. sposobów zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, 

z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 

7. zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi 

użytkownikami; 

8. planów obiektów, obejmujących także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, 

z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: 

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

b) odległości od obiektów sąsiadujących, 

c) usytuowania występujących substancji palnych, 

d) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w poszczególnych 

pomieszczeniach, 

e) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych, jako strefy 

zagrożenia wybuchem, 

f) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

g) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji 

gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów 

sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

h) wskazania dojść dla ekip ratowniczych, 

i) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

j) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren 

ogrodzony. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest za-

kładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką 

organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Pa-

rzęczew. ZGK w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady 

Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospo-

darki komunalnej. Jednostka jest samorządowym zakładem budżetowym, a podstawą gospodarki fi-

nansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony przez dyrektora, stanowiący 

załącznik do uchwały budżetowej Gminy Parzęczew. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawoz-

dawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład działa na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest miej-

scowość Parzęczew, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5. Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie działalności w zakresie: 

 gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych; 

 utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych; 

 zaopatrzenia w energię cieplną; 

 lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół; 

 zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

Obiekty będące w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, będące 

przedmiotem opracowania: 

 Obiekt nr 1 - Siedziba ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5.  

 Obiekt nr 2 - Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5. 

 Obiekt nr 3 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Orła, Orła nr 33.  

 Obiekt nr 4 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny 13A. 

 Obiekt nr 5 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29.  
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 Obiekt nr 6 - Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16.  

 Obiekt nr 7 - Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 

 Obiekt nr 8 - Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45-46. 

 Obiekt nr 9 - Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 13. 

 Obiekt nr 10 - Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 7.  

 Obiekt nr 11 - Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. Budynek Szkoły 

Podstawowej w Parzęczewie. 

 

Opracowanie nie jest oceną stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, ani przyjętych                       

i zastosowanych rozwiązań technicznych.  

 

 

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ORAZ WARUNKI OCHRONY PPOŻ. 

    WYNIKAJĄCE Z JEGO PRZEZNACZENIA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH.  

 

Obiekt nr 1 - Siedziba ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5.  

 W skład obiektu wchodzą: 

1. Budynek Biurowy - Siedziba Zakładu. Jest to budynek wolnostojący, otoczony od strony 

zachodniej ulicą Południową od strony południowej w bezpośrednim sąsiedztwie trawnikiem,  

a następnie skupem metali, od strony wschodniej pomieszczeniami magazynowymi zakładu, 

następnie wielokondygnacyjnym budynkiem szkoły, od strony północnej wielokondygnacyjnym 

budynkiem mieszkalnym. Budynek posiada murowaną konstrukcję ścian, stropodach 

wentylowany z płyt żeberkowych pokryty papą termozgrzewalną. W budynku znajdują się 

instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, telefoniczna, centralnego 

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Budynek składa się z jednej  kondygnacji, częściowo 

podpiwniczonej. Całkowita powierzchnia budynku - 225 m2, wysokość pomieszczeń - 2.75 m. 

W piwnicy usytuowane jest pomieszczenie gospodarcze. Budynek wyposażony w instalację 

odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 225,0 m2. 

 Typ budynku – Budynek biurowy, Użyteczności Publicznej - ZL, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III 

2. Budynek Garażowy. Jest to budynek murowany pokryty stropodachem i podzielony  na                      

siedem pomieszczeń, każde z oddzielnym wejściem, bezpośrednio z zewnątrz. Pomieszczenia te 

pełnią rolę pomieszczeń garażowo – warsztatowych i magazynowych. Budynek wyposażony             

w instalację odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 300,0 m2. 

 Typ budynku – Budynek garażowy, Magazynowy - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi - Brak 

3. Budynek Magazyn Paliw. Jest to metalowy budynek typu garaż, w którym znajduje się zbiornik 

ON – 1000, z dystrybutorem, beczka 200 l na olej przepracowany, regał na podręczne pojemniki 

z płynnymi materiałami eksploatacyjnymi do maszyn i pojazdów. Budynek nie posiada instalacji 

odgromowej. 
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 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 15,0 m2. 

 Typ budynku – Budynek składu opału, Magazynowy - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi - Brak 

 

Obiekt nr 2 - Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5. 

W skład obiektu wchodzą budynek hydroforni oraz studnia głębinowa. Obiekt przeznaczony                     

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

Budynek hydroforni jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

Powierzchnia użytkowa – 80,7 m2. W budynku znajdują się urządzenia technologiczne do prowadzenia 

procesu uzdatniania wody. Budynek posiada wewnętrzna instalację elektryczną, wodociągową. 

Ogrzewanie budynku – elektryczne. Przygotowanie cwu – miejscowe, elektryczne. Obiekt 

wyposażony w instalację odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 81,0 m2. 

 Typ budynku – Hydrofornia, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – Brak 

 

Obiekt nr 3 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Orła, Orła nr 33.  

W skład obiektu wchodzą budynek hydroforni oraz studnia głębinowa. Obiekt przeznaczony                   

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

Budynek hydroforni jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

Powierzchnia użytkowa – 100,0 m2. W budynku znajdują się urządzenia technologiczne do 

prowadzenia procesu uzdatniania wody. Budynek posiada wewnętrzna instalację elektryczną, 

wodociągową. Ogrzewanie budynku – elektryczne. Przygotowanie cwu – miejscowe, elektryczne. 

Obiekt wyposażony w instalację odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 100,0 m2. 

 Typ budynku – Hydrofornia, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – Brak 

 

Obiekt nr 4 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny 13A. 

W skład obiektu wchodzą budynek hydroforni oraz studnia głębinowa. Obiekt przeznaczony                    

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

Budynek hydroforni jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

Powierzchnia użytkowa – 150,5 m2. W budynku znajdują się urządzenia technologiczne                                 

do prowadzenia procesu uzdatniania wody. Budynek posiada wewnętrzna instalację elektryczną, 

wodociągową. Ogrzewanie budynku – elektryczne. Przygotowanie cwu – miejscowe, elektryczne. 

Obiekt wyposażony w instalację odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 151,0 m2. 

 Typ budynku – Hydrofornia, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Kategoria zagrożenia ludzi - Brak 
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Obiekt nr 5 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29.  

W skład obiektu wchodzą budynek hydroforni oraz studnie głębinowe. Obiekt przeznaczony                    

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

Budynek hydroforni jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

Powierzchnia użytkowa – 184,8 m2. W budynku znajdują się urządzenia technologiczne                                 

do prowadzenia procesu uzdatniania wody. Budynek posiada wewnętrzna instalację elektryczną, 

wodociągową. Ogrzewanie budynku – elektryczne. Przygotowanie cwu – miejscowe, elektryczne. 

Obiekt wyposażony w instalację odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 185,0 m2. 

 Typ budynku – Hydrofornia, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Kategoria zagrożenia ludzi – Brak 

 

Obiekt nr 6 - Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16.  

W skład obiektu wchodzą budynek techniczny oraz urządzenia zewnętrzne. Obiekt przeznaczony                    

do oczyszczania ścieków sanitarnych. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

Budynek techniczny jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

Powierzchnia użytkowa – 36,5 m2. W budynku znajdują się urządzenia technologiczne do prowadzenia 

procesu uzdatniania wody. Budynek posiada wewnętrzna instalację elektryczną, wodociągową. 

Ogrzewanie budynku – elektryczne. Przygotowanie cwu – miejscowe, elektryczne. Obiekt 

wyposażony w instalację odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 37,0 m2. 

 Typ budynku – Oczyszczalnia ścieków, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – Brak 

 

Obiekt nr 7 - Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 

W skład obiektu wchodzą wyłącznie urządzenia zewnętrzne. Brak budynków. Obiekt przeznaczony                    

do oczyszczania ścieków sanitarnych. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

 Z uwagi na charakter obiektu oraz brak budynków, obiekt nie będzie rozpatrywany w aspekcie 

zabezpieczenia p-poż. 

 

Obiekt nr 8 - Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45-46. 

W skład obiektu wchodzą wyłącznie urządzenia zewnętrzne. Brak budynków. Obiekt przeznaczony                    

do oczyszczania ścieków sanitarnych. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

 Z uwagi na charakter obiektu oraz brak budynków, obiekt nie będzie rozpatrywany w aspekcie 

zabezpieczenia p-poż. 

 

Obiekt nr 9 - Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 13. 

W skład obiektu wchodzą wyłącznie urządzenia zewnętrzne. Brak budynków. Obiekt przeznaczony                    

do oczyszczania ścieków sanitarnych. Teren ogrodzony. Place i dojścia częściowo utwardzone. 

 Z uwagi na charakter obiektu oraz brak budynków, obiekt nie będzie rozpatrywany w aspekcie 

zabezpieczenia p-poż. 

 

Obiekt nr 10 - Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 7.  

W skład obiektu wchodzą budynek kotłowni na zrębki drzewne, budynek magazynu na zrębki, 

budynek biurowo-socjalny. Wymienione budynki są połączone i stanowią jeden obiekt. Obiekt 

przeznaczony do produkcji energii cieplnej. Teren ogrodzony. Place i dojścia utwardzone. Budynek 
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posiada wewnętrzna instalację elektryczną, wodociągową, co., cwu. Obiekt wyposażony w instalację 

odgromową. 

Budynek kotłowni na zrębki drzewne o mocy około 1 MW. Budynek jednokondygnacyjny nie 

podpiwniczony. Powierzchnia pomieszczenia kotłowni - 96,4m2. Powierzchnia magazynu zrębek 

wynosi - 901,14 m2, w tym: powierzchnia magazynu zamkniętego wynosi - 546,05 m2, powierzchnia 

magazynu otwartego wynosi - 355,09 m2, max. wysokość budynku 8,17 m. Budynek biurowo-socjalny, 

jednokondygnacyjny - powierzchnia całkowita – 39,92 m2.  

 Ilość stref pożarowych – Dwie 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 998,0 m2. 

 Typ budynku 1 – Budynek kotłowni wraz ze składem opału, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – Brak 

 Strefa pożarowa 2 – Powierzchnia 40,0 m2. 

 Typ budynku 2 – Budynek biurowo-socjalny. Użyteczności Publicznej – ZL. Niski – N 

 Rodzaj pomieszczeń – Przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III 

 

Obiekt nr 11 - Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. Budynek SP                                  

w Parzęczewie. 

Obiekt będący w administrowaniu zakładu, jest zlokalizowany w części piwnicy budynku szkoły 

podstawowej. Budynek szkoły jest budynkiem podpiwniczonym z trzema kondygnacjami 

nadziemnymi ( parter + dwie kondygnacje ). W części przeznaczonej na kotłownię zlokalizowane są 

urządzenia kotłowni olejowej oraz kotłowni na zrębki. Są to odpowiednio: kotłownia olejowa, 

awaryjno-szczytowa o mocy 1,350 MW (dwa kotły olejowe oraz zbiorniki na olej.), oraz kotłownia 

rezerwowa na zrębki o mocy 0,75 MW (dwa kotły na zrębki, magazyn paliw). Obiekt posiada 

wewnętrzną instalację elektryczną, wodociągową, co., cwu. Obiekt wyposażony w instalację 

odgromową. 

 Ilość stref pożarowych – Jedna 

 Strefa pożarowa 1 – Powierzchnia 150,0 m2. 

 Typ budynku – Budynek kotłowni wraz ze składem opału, Produkcyjny - PM, Niski - N 

 Rodzaj pomieszczeń – Nie przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Kategoria zagrożenia ludzi – Brak 

 

W żadnym z obiektów będących w administrowaniu zakładu, nie występuje strefa zagrożona 

wybuchem. 

 

 
IV.  WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I INNE 

INSTALACJE I URZĄDZENIA ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLĄDOM 

TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obiekty zakładu winny być 

wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, do których zalicza się urządzenia służące do wykrywania 

i zwalczania pożaru lub ograniczenia jego skutków w obiektach, w których lub przy których są 

zainstalowane w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia 

wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe oraz drzwi i bramy 

przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania. 
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Istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, jest dbanie o właściwy stan instalacji 

odgromowej i elektrycznej. Zaleca się badanie stanu tych instalacji, co najmniej raz na 5 lat. 

 

W obiektach rozmieszczono podręczny sprzęt gaśniczy ( gaśnice proszkowe typu ABC oraz zgodnie  

z wymogami § 32 i § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych             

i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719) . Ww. rozporządzenie określa, iż w budynkach zaliczonych do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL III jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego o masie środka 

gaśniczego minimum 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni,  natomiast           

w obiektach produkcyjno-magazynowych o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2     

na każde 300 m2 powierzchni chronionego budynku. 

 

Podczas bieżącej eksploatacji obiektów, należy sprawdzać czy:  

 sprzęt jest umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. 

 występuje oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu (oznakowanie powinno być zgodne 

z polskimi normami PN-92/N-01256/01), 

 do sprzętu zapewniono dostęp o szerokości minimum 1m,  

 sprzęt jest umieszczony w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie 

źródeł ciepła (grzejniki, piece, itp.), 

 odległość dojścia do sprzętu nie jest większa niż 30m, 

 w pobliżu urządzeń elektronicznych znajdują się gaśnice przeznaczone do gaszenia takich 

urządzeń (gaśnice śniegowe). 

 Pomieszczenia, w których zlokalizowane są komputery powinny być wyposażone w dodatkową 

gaśnicę przeznaczone do gaszenia urządzeń elektronicznych. 

 

Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze będące na wyposażeniu obiektu mogą być użyte tylko do celów 

związanych z wykonywaniem zadań ochrony przeciwpożarowej oraz do zadań obronnych związanych 

z bezpieczeństwem obiektu. Normatywna ilość sprzętu pozwala na podjęcie samodzielnych działań 

ratowniczo-gaśniczych do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia 

przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczącymi urządzeń przeciwpożarowych  

i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 

 

Remonty podręcznego sprzętu ppoż. może wykonywać zakład, który posiada odpowiednie urządzenia 

oraz Autoryzacje Producenta Sprzętu ppoż. 

 

Zarządzający obiektem powinien dbać, aby gaśnice: 

 nie zmieniały lokalizacji, 

 były stale dostępne i widoczne. 

 

Zarządzającemu obiektem należy zgłaszać: 

 fakt użycia gaśnicy (po użyciu gaśnica powinna być ponownie napełniona), 

 uszkodzenie lub zniknięcie gaśnicy, 

 zaobserwowany na manometrze gaśnicy spadek ciśnienia (wskazówka na czerwonym polu). 

Do prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej niezbędne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż 

tylko ona pozwala na wszechstronną ocenę elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane 

zjawisko pożaru. Spalanie jest procesem chemicznym, w czasie, którego zachodzi łączenie się 

materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem). Proces ten przebiega z wydzielaniem się światła, 

ciepła oraz produktów spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się pożar konieczne jest istnienie  

w odpowiednich proporcjach substancji palnej, utleniacza i źródła zapalenia (bodźca energetycznego). 
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Wynika z tego, że do przerwania istniejącego już procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji 

składników procesu tj.: 

1. usunięcie materiału palnego lub uczynienie go (w różny sposób) niepalnym w lokalnie 

występujących warunkach, 

2. wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np.; chłodzenie układu 

palnego), 

3. odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru. 

Wymienione wyżej czynności stanowią istotę techniki gaszenia pożarów, przy czym podręczny 

sprzęt gaśniczy spełnia w tej technice rolę zasadniczą w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość 

ugaszenia pożarów w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania. 

 

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ŚRODKI GAŚNICZE. 

Środek gaśniczy – jest to gaz lub substancja stała czy ciekła, mieszanina lub związek chemiczny, która 

po wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu palenia. Wszystkie stosowane środki 

gaśnicze przede wszystkim odcinają dopływ tlenu do źródła ognia, a niektóre z nich dodatkowo 

schładzają palący się materiał.  Do powszechnie stosowanych środków gaśniczych zaliczamy wodę, 

pianę gaśniczą, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze i inne. 

Woda (H2O) - Jest ona całkowicie niepalna, a z uwagi na bardzo wysokie ciepło właściwe oraz ciepło 

parowania – wylana na palący się materiał wytwarza dużą ilość pary wodnej, która odcina dopływ 

tlenu (powietrza) do ogniska pożaru. Ponadto proces odparowywania pobiera od palącego się materiału 

znaczne ilości ciepła, co wpływa na obniżenie się temperatury palenia, a tym samym ogranicza 

rozprzestrzenianie się pożaru. Z
 
uwagi jednak na swoje właściwości fizykochemiczne, woda nie nadaje 

się, a wręcz nie może być stosowana do gaszenia niektórych palących się materiałów i urządzeń.         

Nie wolno gasić wodą przede wszystkim: 

 materiałów wchodzących z nią w reakcję chemiczne, jak np. karbid, sód, potas, fosfor, itp., 

 palnych produktów ropopochodnych lżejszych od wody, jak różnego rodzaju benzyny, oleje 

napędowe, oleje opałowe, itp., 

 instalacji elektrycznych pod napięciem, urządzeń lub maszyn, które nie zostały wyłączone spod 

napięcia, z uwagi na to, że woda będąc dobrym przewodnikiem prądu może spowodować 

porażenia elektryczne lub dalsze zwarcia. 

Dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa) – CO2 

Jest to gaz obojętny, niepalny, cięższy od powietrza, nie wchodzący w reakcje chemiczne 

z innymi materiałami, a ponadto nie przewodzi prądu elektrycznego. Te właściwości dwutlenku węgla 

stanowią, że jest on jednym z najlepszych środków gaśniczych, którym można gasić prawie wszystkie 

pożary, nie powodując dodatkowych zniszczeń i strat. Do celów gaśniczych stosuje się go w postaci 

skroplonej, sprężonej do ciśnienia około 7 MPa (70 atmosfer). Przy gwałtownym rozprężaniu 

dwutlenku do ciśnienia atmosferycznego, w znacznej części zestala się do postaci płatków śniegu  

i schładza się do temperatury około - 80 0C. Do zalet dwutlenku węgla należy również fakt, że jest 

odporny na działanie niskich temperatur. Strumień płatków śniegu skierowany na palący się materiał 

„okrywa go” warstwą dwutlenku węgla, odcina dopływ tlenu do miejsca pożaru i rozrzedza go w 

powietrzu do stopnia wykluczającego palenie. Ma on też właściwości polegające na schładzaniu 

palącego się materiału. Należy podkreślić, że jest on lżejszy od palnych produktów ropopochodnych  

i nadaje się do ich gaszenia. Ponadto może być stosowany do gaszenia farb, lakierów, 

rozpuszczalników, związków chemicznych wchodzących w reakcję z wodą, a także instalacji 

elektrycznych pod napięciem. 

Proszki gaśnicze 

Proszki gaśnicze są to produkty sypkie (najczęściej niektóre rodzaje węglanów lub fosforanów). Mają 

zastosowanie do tych materiałów do gaszenia, których stosuje się dwutlenek węgla. Są obojętne 

chemicznie i nie przewodzą prądu elektrycznego. Działanie gaśnicze proszku polega na rozcieńczaniu 

i wypieraniu tlenu ze strefy spalania. Dzięki niskiej temperaturze topnienia proszek przechodzi szybko 

w stan ciekły oblepiając powierzchnie materiału palącego się, a tym samym odcina dostęp tlenu 
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natychmiast przerywając reakcję spalania. Są one także dielektryczne i w związku z tym mogą być 

stosowane do gaszenia instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, palących się cieczy i gazów. 

Mogą być także użyte do gaszenia ciał stałych, ale przy niewielkiej powierzchni pożaru. Szczególną 

cechą proszków jest fakt, że swoim działaniem nie niszczą dokumentów, dlatego są powszechnie 

stosowane w urzędach, bankach, archiwach, itp.  

 

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY ORAZ ZASADY JEGO OBSŁUGI 

Stosując podręczny sprzęt gaśniczy należy pamiętać o symbolach umieszczanych na gaśnicach                    

i decydujących o możliwości zastosowania sprzętu w konkretnej sytuacji. Ze względu na rodzaj 

palącego się materiału stosowane są następujące oznaczenia:  

 

Grupa 

pożaru 

Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy 

spalaniu, których występuje zjawisko żarzenia 

(drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, itp.) 

A 

 woda, 

 piana, 

 proszki gaśnicze. 

Ciecze palne i substancje stałe topiące się wskutek 

wytworzonego przy pożarze ciepła (benzyna, nafta, 

parafina, pak, naftalen itp.) 

B 

 piana, 

 dwutlenek węgla, 

 proszki gaśnicze. 

Gazy (metan, aceton, propan, butan itd.) C 
 proszki gaśnicze. 

 dwutlenek węgla, 

Metale (magnez, sód, uran, itd.) D 
 specjalne 

 proszki gaśnicze. 

Pożary tłuszczy zwierzęcych i roślinnych  F 
 proszki specjalne 

 płyny gaśnicze 

 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:  

a) gaśnice i agregaty gaśnicze,  

 pianowe, śniegowe, proszkowe; 

b) koce gaśnicze,  

c) hydranty wewnętrzne.  

 

GAŚNICE 

Gaśnice śniegowe:  

Działanie gaśnicze dwutlenku węgla, głównego składnika gaśnic śniegowych, polega na schłodzeniu 

palących się materiałów oraz odcięciu dopływu tlenu. Gaśnica śniegowa składa się ze stalowej butli 

zakończonej od dołu stopką od góry zaś zaworem. Do zaworu podłączony jest odcinek 

wysokociśnieniowego węża zakończony dyszą wylotową z uchwytem (drewno lub bakelit). Wewnątrz 

gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, pod dużym (ok. 100 atm.) ciśnieniem. Na skutek 

odkręcenia zaworu następuje wyrzucenie dwutlenku przez dyszę w postaci śniegu, który następnie 

sublimuje. Wydobywający się z tej gaśnicy środek gaśniczy ma temp. ok. -78 0C. Niedopuszczalne 

jest zatem kierowanie strumienia na organizmy żywe.  Uruchomienie gaśnicy śniegowej polega na:  

- podejściu z gaśnicą w pobliże źródła ognia,  

- odkręceniu prawą ręką zaworu wrzecionowego lub przyciśnięciu dźwigni,  

- chwyceniu lewa ręką za izolujący uchwyt przy dyszy wylotowej,  

- skierowaniu strumienia dwutlenku węgla na źródło ognia.  

Gaśnica ta przeznaczona jest do gaszenia pożarów grup BC.  
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Gaśnice proszkowe:  

Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza, opierająca się przede wszystkim na 

działaniu inhibitującym proszków. Poza tym proszki ograniczają dostęp tlenu do strefy spalania                  

i wyrzucona pod dużym ciśnieniem chmura proszku powoduje zdmuchnięcie płomieni.  

Uruchomienie gaśnicy GP-2X polega na:  

- podejściu w pobliże źródła ognia,  

- wyjęciu zawleczki,  

- naciśnięciu dźwigni i  zwolnieniu jej na 3 sek,  

- następnie ponownym naciśnięciu dźwigni i  i skierowaniu wydobywającego się proszku na źródło 

ognia, 

Uruchomienie gaśnic GP- 6Z i GP- 12Z polega na:  

- podejściu do źródła ognia,  

- wymieszaniu proszku z gazem w gaśnicy, poprzez kilkakrotne uderzenie o ziemię, 

- wbiciu ręką zbijaka lub naciśnięciu dźwigni znajdującej się na gaśnicy (nie wolno odwracać gaśnicy 

do góry dnem),  

- naciśnięciu po ok. 2 s dźwigni stanowiącej zakończenie gumowego węża,  

- skierowaniu strumienia proszku na źródło ognia, 

Gaśnice te w zależności od rodzaju użytego proszku mogą służyć do zwalczania wszystkich grup 

pożarów. Informacja o tym, do czego służy konkretna gaśnica powinna być umieszczona na obudowie. 

Są to gaśnice jednorazowego użytku i po każdym użyciu powinny zostać oddane do specjalistycznego 

zakładu w celu ponownego napełnienia. Przegląd gaśnic należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

producenta i konserwatora.  

 

KOCE GAŚNICZE 

Koce gaśnicze przeznaczone są do gaszenia ognia w jego stadium początkowym, stanowiącym 

zarzewie pożaru. Działanie gaśnicze polega na izolowaniu źródła ognia od dostępu tlenu. Szczególnie 

przydatne bywają do gaszenia palącego się na człowieku ubrania. Koc gaśniczy może być wykonany 

z tkaniny z włókna szklanego, uszczelnionej przez zaimpregnowanie wodnym roztworem chlorku 

amonowego z ciałami wiążącymi. Aby użyć koca gaśniczego należy:  

 chwycić za zwisające uchwyty i silnym pociągnięciem wyszarpnąć koc z zaplombowanego 

futerału,  

 podbiec z kocem do ognia,  

 rozwinąć koc przez strzepnięcie,  

 narzucić koc na płonący przedmiot i otulić go przydeptując brzegi koca.  

 

HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

 Hydrant wewnętrzny składa się z:  

 szafki hydrantowej,  

 zaworu hydrantowego,  

 nasady tłocznej,  

 węża hydrantowego, prądownicy.  

Zasada obsługi hydrantu wewnętrznego polega na:  

 podejściu do szafki i otworzeniu drzwiczek,  

 rozwinięciu węża hydrantowego zakończonego prądownicą,  

 odkręceniu zaworu hydrantowego,  

 skierowaniu strumienia wody na źródło pożaru.  

 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem, wody nie można podawać na urządzenia 

znajdujące się pod napięciem elektrycznym.  
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Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie należy kierować się następującymi 

zasadami:  

 oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z polskimi normami - PN- sprzęt 

powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

 92/N-01256/01 (znak gaśnica),  

 do sprzętu winien być zapewniony dostęp o szerokości minimum 1 m,  

 sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie 

źródeł ciepła (piece, grzejniki, słońce),  

 długość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.  

 w pobliżu urządzeń elektrycznych powinny znajdować się gaśnice przeznaczone do gaszenia takich 

urządzeń, 

 jedna gaśnica ( 2 kg środka gaśniczego ) powinna przypadać na 100 m2 powierzchni. 

 

Rodzaj i miejsce lokalizacji sprzętu gaśniczego dostosowano do specyfiki poszczególnych 

obiektów wynikającej z warunków pracy i został przedstawiony na załączonych rysunkach.                 

Z opracowania wyłączono obiekty nr 7, 8 oraz 9, z uwagi na ich charakter zabudowy. 

 

Wyposażenie poszczególnych obiektów w urządzenia p-poż 

Obiekt nr 1 - Siedziba ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5.  

1. Budynek Biurowy - Siedziba Zakładu.  

 Gaśnica proszkowa – 2 kg – 2 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( wewnątrz budynku ). 

 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny – zewnętrzny ( HP-1, HP-2 ) – 2 szt. 

2. Budynek Garażowy.  

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 3 sztuki, ( pom.nr 1, 2, 3 ) 

 Gaśnica proszkowa – 2 kg – 3 sztuki, ( pom.nr 4, 5, 6 ) 

 Koc gaśniczy – 1 szt., ( pom.nr 1 ) 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( na zewnątrz budynku ). 

 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny – zewnętrzny ( HP-1, HP-2 ) – 2 szt. 

3. Budynek Magazyn Paliw.  

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 Koc gaśniczy – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( na zewnątrz budynku ). 

 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny ( HP-1, HP-2 ) – 2 szt.  

 

Obiekt nr 2 - Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5. 

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( wewnątrz budynku ). 

 

Obiekt nr 3 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Orła, Orła nr 33.  

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( wewnątrz budynku ). 

 

Obiekt nr 4 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny 13A. 

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( wewnątrz budynku ). 

 

Obiekt nr 5 - Stacja Uzdatniania Wody w m. Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29.  

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( wewnątrz budynku ). 
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Obiekt nr 6 - Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16.  

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( wewnątrz budynku ). 

 

Obiekt nr 7 - Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 

 Z uwagi na charakter obiektu oraz brak budynków, obiekt nie będzie rozpatrywany                         

w aspekcie zabezpieczenia p-poż. 

 

Obiekt nr 8 - Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45-46. 

 Z uwagi na charakter obiektu oraz brak budynków, obiekt nie będzie rozpatrywany                       

w aspekcie zabezpieczenia p-poż. 

 

Obiekt nr 9 - Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 13. 

 Z uwagi na charakter obiektu oraz brak budynków, obiekt nie będzie rozpatrywany w 

aspekcie zabezpieczenia p-poż. 

 

Obiekt nr 10 - Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 7.  

1. Budynek kotłowni wraz ze składem opału. 

 Gaśnica proszkowa – 6 kg – 2 szt. 

 Koc gaśniczy – 2 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( na zewnątrz budynku – wspólny z 

budynkiem socjalno-biurowym ). 

 Hydrant p-poż Dn 50 naścienny - wewnętrzny „mokry” ( HPW-1 ) – 1 szt. 

 Hydrant p-poż Dn 50 naścienny - wewnętrzny „suchy” ( HPW-2, 3, 4 ) – 3 szt. 

 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny - zewnętrzny ( HP-1, HP-2) – 2 szt. 

 Punkt czerpania wody do celów p-poż Q=50,0 dm3 – 1 szt. 

2. Budynek socjalno-biurowy. 

 Gaśnica proszkowa – 2 kg – 1 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( na zewnątrz budynku – wspólny z 

budynkiem kotłowni wraz ze składem opału ). 

 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny - zewnętrzny ( HP-1, HP-2) – 2 szt. 

 Punkt czerpania wody do celów p-poż Q=50,0 dm3 – 1 szt. 

 

Obiekt nr 11 - Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. Budynek SP. 

 Gaśnica proszkowa – 12 kg – 1szt. 

 Gaśnica proszkowa –   6 kg – 3 szt. 

 Koc gaśniczy – 2 szt. 

 Główny, pożarowy wyłącznik prądu – 1 szt. ( na zewnątrz budynku ). 

 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny - zewnętrzny ( HP-3, HP-4 ) – 2 szt. 

 Punkt czerpania wody do celów p-poż Q=50,0 dm3 – 1 szt. 

 

 

V.   ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowana jest w Zgierzu, 95-100 Zgierz,              

ul. Łąkowa 6/8. W skład komendy powiatowej wchodzą: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP                  

w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ozorkowie, ul. Kościuszki 1, 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strykowie, ul. Targowa 19. Najbliższa jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej wpisanej do krajowego systemu ratowniczego zlokalizowana jest w Parzęczewie,                
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95- 045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3. Możliwość dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej 

do obiektów zapewniają istniejący układ komunikacyjny dróg. 

 

W celu zapewnienia ochrony p-poż dla jednostki osadniczej Parzęczew wybudowano punkt czerpania 

wody na bazie istniejącego zbiornika wodnego. Zbiornik i punkt czerpalny znajduje się na terenie 

jednostki osadniczej Parzęczew i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 

124 poz.1030) stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla w/w jednostki w ilości min. 50 l/s. 

 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione zostało z hydrantów 

podłączonych do sieci wodociągowej gminnej, stanowiącej zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. Hydranty zewnętrzne usytuowane są w odległości do 75,0 m od chronionych 

budynków. 

 

 

VI. SPOSOBY POSTĘPWANIA NA WYPADEK POŻARU ORAZ INNEGO ZAGROŻENIA 

 

Na zagrożenie pożarowe i wynikające stąd niebezpieczeństwo dla życia ludzi oraz mienia w Zakładzie 

składają się: 

1.  Potencjalne źródła powstania pożaru. 

2.  Możliwości rozprzestrzenienia się pożaru. 

 

Możliwość powstania pożaru jest bezpośrednio związana z następującymi działaniami, zaniedbaniami, 

brakami i usterkami:  

      a)  Zbrodniczym podpaleniem. 

      b)  Nieostrożnością osób przebywających w budynku, na którą składają się:  

 pozostawianie bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych a w szczególności tych, 

które w normalnych warunkach są nagrzewane oraz takich jak grzałki, czajniki, o ile w 

instrukcji użytkowania określonej przez producenta brak jest wyraźnego stwierdzenia                

o dopuszczeniu takiej możliwości, 

 zaprószenie ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się papierosów 

w sąsiedztwie materiałów palnych, 

 pozostawienie otwartego ognia (świeca, lampa) na podłożu palnym lub w sąsiedztwie 

materiałów palnych,  

 ustawianie urządzeń , których powierzchnie grzejne nagrzewają się do temperatury 

powyżej 1000 C w odległości mniejszej niż 0,5m od materiałów palnych. 

 lekceważenie postanowień instrukcji i wykonywanie na terenie Zakładu, czynności 

mogących spowodować pożar, 

       c) Wadami i usterkami instalacji elektrycznej, szczególnie w przypadkach, gdy: 

 instalacja elektryczna jest niewłaściwie wykonana, 

 instalacja jest przeciążona, w efekcie podłączenia odbiorników o zbyt dużej mocy                         

lub podłączenia zbyt dużej liczby odbiorników do jednego obwodu elektrycznego, 

 przewody instalacji są uszkodzone,  

 izolacja przewodów elektrycznych jest uszkodzona,  

 przewody instalacji elektrycznej oraz osprzęt, znajdują się na materiale palnym lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, 

 wykonywane są naprawy instalacji przez osoby nie posiadające wymaganych w tym 

zakresie uprawnień,  

 używa się urządzeń i maszyn zasilanych energią elektryczną wykazujących usterki 

techniczne, 

 stosuje się nieoryginalne elementy instalacji czy osprzętu,  
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 urządzenia elektryczne zasila się za pomocą prowizorycznych podłączeń, 

 nie usuwa się usterek instalacji stwierdzonych podczas badań i pomiarów, 

 braku bieżącej i okresowej konserwacji. 

 

Możliwość rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru na terenie obiektu wynika z następujących 

okoliczności: 

1. Nagromadzenia znacznych ilości materiałów łatwo zapalnych, 

2. Ewentualnego braku lub nieprawidłowego rozmieszczenia etatowych ilości podręcznego 

sprzętu gaśniczego, 

3. Niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego, 

4. Opóźnionego wykrycia pożaru, będącego następstwem: 

 powstania pożaru w pomieszczeniu zamkniętym lub odległym od miejsc,  

w których mogą przebywać ludzie, 

 powstania pożaru w godzinach nocnych, 

5. Opóźnionego zaalarmowania straży pożarnej, będącego następstwem:  

 ewentualnych utrudnień w dostępie do aparatu telefonicznego, 

 prowadzenia nieudanej akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego 

(przecenienia swoich możliwości) bez równoczesnego poinformowania straży pożarnej,  

 braku znajomości zasad alarmowania służb ratowniczych. 

6. Opóźnionego podjęcia działań zmierzających do likwidacji źródła pożaru w zarodku, 

będącego efektem:  

 braku koordynacji działań lub nieprawidłowego zachowania się,  

 braku umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 braku możliwości szybkiego dotarcia do pomieszczeń, w których został wykryty pożar. 

7. Opóźnionego przystąpienia do akcji jednostek straży pożarnej będącego następstwem: 

 nieprecyzyjnego określenia przez osobę zgłaszającą adres obiektu, w którym powstał 

pożar,  

 zatarasowania dojazdu ciężkim wozom bojowym przez samochody zaparkowane 

bezpośrednio przy obiektach podlegających ochronie, 

8. Utrudnionych warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, będących 

następstwem: 

 braku efektywnej pomocy w prowadzeniu działań ratowniczych, 

 nieprawidłowo zorganizowanej ewakuacji, co może zmusić przybyłe jednostki                       

do skoncentrowania się na ratowaniu ludzi. 

9. Ponadto, na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, mogą mieć wpływ: 

 brak przestrzegania postanowień instrukcji, regulaminów i przepisów z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. 

 zmiany przeznaczenia pomieszczeń, modernizacje wnętrz dokonywane w sposób 

niezgodny z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 

 

Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Rozwój pożaru w obiektach zakładu uzależniony jest od 

zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych i organizacyjnych.  Rozprzestrzenianie ognia 

może następować poprzez: 

 palne elementy konstrukcyjne wyposażenia wnętrz, 

 materiały przechowywane i eksploatowane, 

 systemy instalacji użytkowych (wentylacyjnej), 

 nieszczelne przewody kominowe. 
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W  przypadku zauważenia pożaru lub stwierdzenia innego niebezpieczeństwa stwarzającego 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, należy niezwłocznie powiadomić: Państwową Straż 

Pożarną pod numerem alarmowym, takim samym na całym terenie Polski  -  998   lub   112. 

 

Aby zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej było skuteczne, musi zawierać informacje niezbędne 

dla prawidłowego rozpoczęcia akcji przez jednostki ratownicze. W związku z tym zawiadomienie 

Państwowej Straży Pożarnej powinno przebiegać w sposób następujący: 

 

1. NALEŻY DZWONIĆ NA NUMER TELEFONU - 998  lub  112. 

2. NALEŻY PODAĆ: 

 co się pali,   

 gdzie się pali (adres i nazwę), 

 określić co się pali (nazwa i przeznaczenie pomieszczenia, rodzaj znajdujących się tam 

materiałów), 

 czy są zagrożeni ludzie (orientacyjna ilość), 

 numer telefonu, z którego się telefonuje i swoje nazwisko. 

 

Alarmując telefonicznie Państwową Straż Pożarną należy mówić spokojnie i wyraźnie                                    

oraz odpowiadać dokładnie na wszystkie pytania zadawane przez osobę przyjmującą zgłoszenie.  

 

UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że Państwowa Straż Pożarna 

przyjęła zgłoszenie. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy chwilę odczekać przy 

telefonie na ewentualne sprawdzenie prawdziwości zgłoszenia. 
 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH  
 

STRAŻ POŻARNA 998 
ALARMOWAĆ 

ZAWSZE 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
ALARMOWAĆ WG. 

POTRZEB 

POLICJA 997 
ALARMOWAĆ 

ZAWSZE 

POGOTOWIE 

ENERGETYCZNE 
991 

ALARMOWAĆ WG. 

POTRZEB 

DYREKTOR 

ZAKŁADU 

 

884-333-718 
ALARMOWAĆ 

ZAWSZE 

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU lub inna lub osoba obdarzona zdolnościami przywódczymi,                            

po otrzymaniu informacji o pożarze ma za zadanie objąć kierownictwo akcją ratowniczo-gaśniczą              

i ewakuacyjną, a w szczególności: 

 upewnić się czy zaalarmowano Państwową Straż Pożarną,  

 udać się bezzwłocznie na miejsce zdarzenia,  

 ocenić sytuację w zakresie zagrożenia pożarowego bądź innego niebezpieczeństwa 

dla ludzi,  

 spowodować rozpoczęcie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,  

 podjąć decyzję dotyczącą potrzeby ewakuacji ludzi z budynku, 

 z chwilą przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej przedstawić dotychczasową sytuację 

kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, 
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 pozostać w dyspozycji kierującego akcją w celu:  

 udzielania na bieżąco informacji w zależności od rozwoju sytuacji,  

 zapewnienia dostępu do poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, 

 zapewnienia doraźnej pomocy osobom poszkodowanym, 

 zapewnienia czasowego ulokowania i pomocy medycznej dla poszkodowanych,  

 zabezpieczenia ewakuowanego mienia,  

 zabezpieczenia pogorzeliska w celu uniknięcia pożaru wtórnego oraz rozpoczęcia prac komisji 

powołanej do ustalenia przyczyny powstania pożaru.  
 

WSZYSTKIE OSOBY zobowiązane są do podporządkowania się kierującemu akcją                          

ratowniczo-gaśniczą. Podczas wykonywania powierzonych im obowiązków powinni przestrzegać 

następujących zasad:  

 w pierwszej kolejności prowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi,  

 przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,  

 usunąć z zasięgu działania ognia materiały palne a szczególnie butle z gazami sprężonymi, 

naczynia z płynami łatwo zapalnymi, cenne urządzenia i precjoza,  

 nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar. 

 

 

VII.  SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO NA 

TERENIE ZAKŁADU. 

 

Prace niebezpieczne pożarowo jak i prace remontowo-budowlane związane z używaniem otwartego 

ognia, prowadzone wewnątrz budynku należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie 

pożaru lub wybuchu. Najczęściej prowadzone prace pożarowo niebezpieczne to:  

 prace związane z używaniem aparatów do cięcia i spawania metali,  

 prace malarsko-lakiernicze i impregnacyjne wykonywane przy użyciu wyrobów łatwo 

zapalnych,  

 prace wymagające stosowania klejów o właściwościach pożarowych (wybuchowych),  

 

Sposób wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo w zakładzie, podzielono na dwa rodzaje: 

 prace wykonywane przez pracowników zakładu. 

 prace wykonywane przez wykonawców zewnętrznych. 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę zakładu wyodrębniono strefy o podwyższonym ryzyku.                                         

Są to odpowiednio: 

 obiekt nr 1 - Budynek Biurowy, wraz ze strefą 5 m. wokół budynku. 

 obiekt nr 1 - Budynek Magazynu Paliw, wraz ze strefą 5 m. wokół budynku. 

 obiekt nr 10 - Kotłowni Komunalnej, wraz ze strefą 10 m wokół obiektu. 

 obiekt nr 11 - Kotłowni - Budynek SP, wraz ze strefą 5 m wokół obiektu. 

 

W zakładzie wyznaczono stały punkt wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych,                                        

w obiekcie nr 1 – Budynek Garażowy – Pomieszczenie nr 1 – Garażowo-Warsztatowe, oraz plac 

utwardzony przed ww. pomieszczeniem o wymiarach: szerokość – szerokość pomieszczenia, 

głębokość – 5,0 m., przed obiektem. W punkcie tym wykonywane są następujące prace: 

 prace związane z użyciem aparatu elektrycznego do cięcia i spawania metali, 

 prace związane z cięciem i szlifowaniem metali z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych. 
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Punkt został zabezpieczony w następujące urządzenia p-poż: 

 Gaśnicę proszkową – 6 kg. – 1 szt. 

 Koc gaśniczy – 1 szt. 

 

Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo w wyznaczonym punkcie, jest możliwa wyłącznie przy 

pustym pomieszczeniu garażowym, bez znajdującego w nim parkującego pojazdu. Wykonywanie 

prac, na terenie zewnętrznym przy pomieszczeniu, jest możliwe jedynie przy odpowiednich 

warunkach pogodowych, tj.: teren suchy, brak opadów deszczu lub śniegu. 

 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad:  

1. Wszelkie materiały palne występujące w miejscu prowadzenia prac oraz w rejonach przyległych, 

w tym również elementy konstrukcji budynków i znajdujących się w nim instalacji technicznych 

należy zabezpieczyć przed zapaleniem,  

2. W miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt ( podręczny sprzęt gaśniczy ) 

umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,  

3. Po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce wykonywania prac oraz rejony przyległe,  

4. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 

upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

5. Dyrektor lub jego przedstawiciel jest zobowiązany zapoznać pracowników zakładu 

z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem 

przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.  

6. Sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed 

możliwością wywołania pożaru.  

 

Wykonując prace pożarowo niebezpieczne należy bezwzględnie: 

I. Przed pracą: 

1. Sprawdzić czy sprzęt i narzędzia spawalnicze lub inne narzędzia niezbędne do wykonywania 

tych prac są sprawne technicznie, należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania 

pożaru oraz tak ustawić narzędzia w miejscu pracy, aby istniała możliwość szybkiego 

wyłączenia prądu lub gazu. 

2. Przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany 

podręczny sprzęt gaśniczy. 

3. Zależnie od sytuacji, w miejscu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy: 

a. zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier  

i rozgrzanych cząstek metalu, uszczelniając wszelkie otwory w kanałach, tunelach, 

przewodach wentylacyjnych itp. - materiałem niepalnym takim jak: zwilżone maty włókna 

szklanego lub gliną, gipsem itp. 

b. usunąć na bezpieczną odległość, poza promień zasięgu iskier, wszelkie materiały palne 

w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach, podłogach i stropach 

przyległych do miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, występują otwory 

i szczeliny nie zabezpieczone w sposób określony w pkt. a, 

c. przykryć szczelnie wszelkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych  

i nie przewodzących ciepła, jeżeli niemożliwe jest zastosowanie zabezpieczeń określonych 

w punkcie b, 

d. zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia, stosując  

w tym celu osłony, zraszanie wodą itp., 

e. zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji itp., na taką odległość od miejsca 

wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, aby nie zaistniała możliwość jej zapalenia, 

f. zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego, 

stosując np. odsunięcie materiałów ( w tym również w pomieszczeniach sąsiednich )                
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od przewodów, konstrukcji i urządzeń metalowych poddawanych ww. pracom,                              

na odległość co najmniej 0,5m. 

II. W czasie pracy: 

1. Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

2. Stale obserwować miejsce upadku rozprysków spawalniczych, iskier, niezwłocznie likwidować 

zauważone źródła ognia, zbierać do wiadra lub pojemnika z piaskiem pozostałości elektrod, 

tarcz do cięcia i rozżarzonych części metalu. 

3. Parokrotnie, zależnie od czasu trwania pracy zraszać wodą zagrożone, palne elementy budynku 

lub wyposażenia. 

4. Natychmiast przerwać prace w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru lub 

wybuchu. 

5. W razie powstania pożaru działać zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek powstania 

pożaru. 

III. Po pracy: 

1. Dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, 

tunelach itp. nie wystąpiły objawy ognia, tlenia, iskrzenia lub dymu. 

2. Zrosić wodą nagrzane, palne elementy budynku i miejsca, w których mogłoby powstać 

zarzewie ognia. 

3. W kolejnych odstępach czasu, a w razie szczególnego zagrożenia, również  

w nocy, ponowić kontrolę miejsca i rejonu prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych.  

 

Obowiązki osób odpowiedzialnych za nadzór i wykonywanie prac pożarowo-niebezpiecznych. 

1. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za nadzór nad pracami niebezpiecznymi pożarowo na 

terenie obiektu, należy: 

a) znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie przestrzegania 

tych przepisów przez podległych pracowników lub przedstawicieli firm obcych wykonujących 

prace pożarowo-niebezpieczne na terenie obiektu, 

b) dopilnowanie, aby przed przystąpieniem do prac wykonane zostały wszystkie zabezpieczenia 

przewidziane dla budynku, pomieszczenia lub stanowiska spawalniczego, 

c) sprawdzenie stanowiska spawalniczego lub innego stanowiska pracy, na którym mają być 

wykonywane prace niebezpieczne pożarowo, jego zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 

wydawanie poleceń gwarantujących natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć, 

d) wstrzymanie prac z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania 

pożaru, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Do obowiązków spawacza należy: 

a) znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, 

b) sprawdzanie, przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia 

przewidziane dla danego toku prac, 

c) ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonych dla danego 

rodzaju prac, 

d) sprawdzanie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko spawalnicze zostało wyposażone           

w odpowiedni, sprawny sprzęt spawalniczy, 

e) rozpoczynanie prac spawalniczych tylko po otrzymaniu zezwolenia, względnie na wyraźne 

polecenie bezpośredniego przełożonego, kierującego tokiem prac, po upewnieniu się,                               

że planowane prace spawalnicze zapisane zostały w książce kontroli prac spawalniczych, 

f) poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących                                

dla wykonywanego rodzaju robót spawalniczych, 

g) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie 

pożaru i zameldowanie o tym bezpośredniemu przełożonemu, kierownictwu                                                 

i zleceniodawcy, 
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h) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu, kierownictwu i zleceniodawcy  

o zakończeniu prac spawalniczych oraz informowanie o zaistniałych faktach zainicjowania 

ognia, ugaszonego w toku wykonywanych czynności spawalniczych, 

i) dokładne sprawdzenie, po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, 

czy podczas spawania nie zainicjowano pożaru, 

j) wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac spawalniczych. 

3.Do obowiązków pomocnika spawacza należy: 

a) znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a także wytycznych  

w tym zakresie, określonych dla danego toku robót spawalniczych, 

b) znajomość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek 

powstania pożaru, 

c) stała obserwacja podczas spawania miejsc, gdzie padają rozpryski spawalnicze, likwidowanie 

zauważonych źródeł ognia oraz meldowanie o tych faktach natychmiast spawaczowi, 

d) wykonywanie wszelkich poleceń spawacza oraz organów kontrolnych w zakresie 

przeciwpożarowego zabezpieczenia stanowiska pracy, na którym będzie pracował lub pracuje, 

e) sprawdzanie każdorazowo, czy podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony do zabezpieczenia 

stanowiska spawalniczego i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia, 

f) po zakończeniu prac, sprawdzenie wspólnie ze spawaczem stanowiska pracy  

i jego otoczenia czy w trakcie prac spawalniczych nie zainicjowano pożaru, 

g) przerwanie pracy w razie stwierdzenia sytuacji umożliwiającej powstanie pożaru, 

h) przedkładanie przełożonemu wniosków o ukaranie pracowników winnych nie przestrzegania 

ustalonych technologii prac spawalniczych i przepisów przeciwpożarowych, 

i) prowadzenie wpisów do książki prac spawalniczych, według posiadanej instrukcji 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych i innych prac z otwartym ogniem, 

j) udział w kontroli stanowisk, budynków, obiektów, pomieszczeń po zakończeniu prac 

spawalniczych, 

k) udział w szkoleniach przeciwpożarowych, 

 

Obowiązki wymienione powyżej w pkt. 1, 2 i 3 niniejszej instrukcji dotyczą również osób 

wykonujących prace inne niż spawalnicze, ale równie niebezpieczne pożarowo na terenie obiektów 

Zakładu. 

 

Przed wykonaniem prac niebezpiecznych pożarowo, realizowanych w zidentyfikowanych                

strefach o podwyższonym ryzyku, realizowanych przez wykonawców zewnętrznych oraz 

pracowników zakładu, należy uzyskać pisemne zezwolenie od dyrektora Zakładu lub osoby przez 

niego upoważnionej na każdorazowe wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych w miejscach 

szczególnie zagrożonych możliwością powstania pożaru. Przed rozpoczęciem prac, dyrektor lub jego 

przedstawiciel oraz wykonawca zobowiązani są:  

a) ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane,  

b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru                           

lub wybuchu,  

c) wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsc pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie 

miejsca po zakończeniu pracy. 

Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo, w wyznaczonym do tego celu miejscu w zakładzie               

( obiekt nr 1 - Budynek Garażowy - Pomieszczenie nr 1 – Garażowo-Warsztatowy ) przez 

pracowników zakładu, wymaga każdorazowo ustnego zgłoszenia do dyrektora Zakładu lub osoby 

przez niego upoważnionej.  
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Książka kontroli prac spawalniczych i innych prac z ogniem otwartym. 

Książka kontroli prac spawalniczych i innych prac z ogniem otwartym realizowanych na terenie 

Zakładu jest prowadzona dla przypadków wykonywania prac przez wykonawców zewnętrznych    oraz 

pracowników zakładu, wykonywanych w strefach o podwyższonym ryzyku, oraz innych 

uzasadnionych przypadkach. Książka znajduje się w siedzibie Zakładu u osoby wyznaczonej przez 

Dyrektora, która zobowiązana jest do jej szczegółowego i systematycznego prowadzenia.                            

Książka powinna zawierać: 

a) liczbę porządkową, 

b) numer zezwolenia na wykonywanie prac, 

c) opis prac 

d) lokalizacja prac, 

e) datę i godzinę rozpoczęcia prac, 

f) imiona i nazwiska osób wyznaczonych do prac, 

g) godzinę przeprowadzenia kontroli toku prac, oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, 

h) uwagi i polecenia wydane osobom wykonującym pracę podczas kontroli toku pracy, 

i) datę i godzinę zakończenia prac, 

j) datę i godzinę przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac oraz imię i nazwisko osoby 

kontrolującej, 

k) podpisy osób przeprowadzających kontrolę. 

 

Prowadzenie książki kontroli prac spawalniczych i innych prac z otwartym ogniem powierza się 

Inżynierowi Utrzymania Ruchu w Zakładzie, Panu Janowi Bukowskiemu. 

 

 

VIII.  WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY 

ICH SPRAWDZENIA. 

 

Cały Zakład powinien być oznakowany tablicami informacyjno-ostrzegawczymi z zakresu ochrony 

ppoż. i ewakuacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami:  

 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa PN-92/N-01256/01  

 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-92/N-01256/02  

 

Normy te stanowią, iż znaki mają być widoczne w warunkach ciemności np. po odłączeniu dopływu 

energii elektrycznej. Spotykane i dopuszczalne są dwa rodzaje znaków. Pierwszymi są znaki wykonane 

z materiałów fotoluminescencyjnych. Norma określa, iż znaki te powinny być widoczne w 

ciemnościach do upływu pół godziny od momentu ustania światła naturalnego lub sztucznego. Stosując 

te znaki, należy pamiętać o tym, iż zasada ich działania sprowadza się do akumulowania światła w 

normalnych warunkach i wypromieniowaniu go po ustaniu dopływu. Znak umieszczony w miejscu 

pozbawionym dopływu światła nie spełni swojej funkcji. Drugim rodzajem znaków są znaki zasilane 

bateriami niklowo-kadmowymi włączające się w momencie zaniku dopływu energii elektrycznej. 

Znaki, za wyjątkiem znaku "Wyjście ewakuacyjne" należy umieszczać na wysokości wzroku                            

w miejscach oświetlonych w godzinach funkcjonowania Zakładu. 

 

Oznakowanie obiektów zakładu w znaki informacyjne przedstawiono w części graficznej. 

 

Organizacja prowadzenia ewakuacji 

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji z danego obiektu, podejmuje Kierujący Działaniami 

Ratowniczymi po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu zdarzenia. Do czasu przybycia jednostek Straży 

Pożarnej taką decyzję podejmuje Dyrektor Zakładu lub osoba obdarzona zdolnościami przywódczymi. 

Jeżeli w budynku, w którym wystąpił pożar wystąpi przynajmniej jedna z poniższych sytuacji, 
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bezwzględnie podejmuje się decyzję o ewakuacji osób z całego obiektu. Do sytuacji tych należy 

zaliczyć: 

- rozprzestrzenianie się ognia pomimo prowadzenia akcji gaśniczej przy wykorzystaniu wszystkich 

dostępnych sił i środków, 

- wzrastające zadymienie w części obiektu, w którym ma miejsce pożar, 

- występuje inne niż pożar zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu w czasie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 

jest bezwzględnie zobowiązana do podporządkowania się decyzjom wydawanym przez kierującego 

działaniami ratowniczymi. Po przybyciu na miejsce PSP kierowanie akcją (wynika to z przepisów 

prawa) przejmuje strażak PSP. Bardzo ważnym elementem ewakuacji jest wyznaczenie miejsca 

docelowego dla ewakuowanych. Należy pamiętać, że miejsce to może być ruchome ze względu na 

zaistniałą sytuację pożarową (np. silne zadymienie i przemieszczanie się dymu). Przy zmianie miejsca 

docelowego ewakuacji (określa je KDR) należy pamiętać, aby to miejsce było w bezpiecznej 

odległości od budynku. Ponadto zgromadzenie ewakuowanych osób ma nie utrudniać dojazdu sił  

i środków straży pożarnej na miejsce zdarzenia oraz prowadzenia przez nich działań.  

 

Sposoby prowadzenia ewakuacji 

Celem ewakuacji w wyniku powstania zagrożenia pożarowego jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

strat ludzi i mienia. Ze względu na wymiary budynku ewakuacja może objąć cały budynek. 

Wydobywający się podczas ewentualnego pożaru dym (lotne produkty spalania) mogą wypełnić 

korytarz. Wtedy należy się kierować do najbliższego Wyjścia ewakuacyjnego, gdzie jest najmniej 

dymu. Ewakuacja musi być akcją szybką i dobrze zorganizowaną, prowadzoną w warunkach pełnego 

zdyscyplinowania jej uczestników. Niemniej jednak musi uwzględniać wszystkie aspekty 

bezpieczeństwa. 

 

Podczas prowadzenia ewakuacji z obiektów Zakładu, w celu jej sprawnego i bezpiecznego wykonania 

należy przestrzegać następujących zasad: 

-  każdy pracownik powinien możliwie szybko sprawdzić ilość  i miejsce pobytu osób spoza 

personelu przebywających aktualnie w pomieszczeniach budynku i dopilnować ich ewakuacji.   

- ewakuację należy prowadzić zgodnie z opracowanym planem - w pierwszej kolejności z miejsc 

zagrożonych należy ewakuować osoby poszkodowane oraz ludzi przebywających w strefie 

największego zagrożenia, a przede wszystkim z pomieszczeń znajdujących się na kierunku 

rozprzestrzeniania się frontu pożaru, 

- w trakcie wyprowadzania osób należy upewnić się, że wszyscy opuścili dane pomieszczenie                 

lub budynek, 

- przy opuszczaniu budynków należy kierować się rozmieszczonymi na terenie obiektów znakami 

ewakuacyjnymi, 

- należy unikać przechodzenia przez zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych, 

- budynek opuszczamy najbliższym dostępnym wyjściem ewakuacyjnym, 

- osoby mogące poruszać się o własnych siłach należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne 

(korytarze), a następnie zgodnie z określonymi przez znaki ewakuacyjne kierunkami na klatki 

schodowe i do wyjść na zewnątrz, 

- do ewakuacji należy wybierać drogę najmniej zadymioną, 

- z chwilą zakończenia ewakuacji należy natychmiast podjąć próbę ustalenia, czy nikt nie pozostał 

w obiekcie. O ustaleniach należy bezzwłocznie poinformować kierującego działaniami 

ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Podczas ewakuacji ludzi, przebywając lub wchodząc do pomieszczeń zadymionych 

( jeżeli nie ma innej możliwości opuszczenia strefy zagrożenia ), pamiętać należy o niebezpieczeństwie 

jakie niosą dymy i gazy pożarowe i postępować według poniższych reguł: 



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 
Aktualizacja – Maj 2020 r. 

 

 

 

24 

 drzwi do pomieszczeń należy uchylać stopniowo, chowając się za ścianę, 

 głowę należy zabezpieczyć przez owinięcie mokrym ręcznikiem, 

 należy mieć przy sobie (jeżeli jest taka możliwość) koc gaśniczy dla ochrony osobistej lub 

ewentualnej ochrony osoby ewakuowanej, 

 przy dużym zadymieniu na drogach komunikacji ogólnej poruszać się w pozycji jak najbardziej 

przy ziemi, gdyż w dolnej strefie pomieszczeń panuje najmniejsze zadymienie oraz niższa 

temperatura, 

 w celu zachowania orientacji należy poruszać się przy ścianie, barierkach i innych elementach 

budowlanych unikając obrotów,  

 chcąc ograniczyć przedostawanie się drażniącego dymu do organizmu należy prowizorycznie 

zabezpieczyć się wykorzystując zmoczoną chusteczkę czy ręcznik przyłożony do twarzy, 

 czas przebywania w strefie zadymionej ograniczyć do koniecznego minimum. 

 

Do przeprowadzenia czynności związanych z ewakuacją osoba odpowiedzialna za jej przebieg ma 

prawo używać wszelkich dostępnych sił i środków. W sposób energiczny i zrozumiały należy wydawać 

polecenia pracownikom wyznaczonym do pomocy w prowadzeniu ewakuacji. Podczas działań w celu 

uniknięcia paniki i nieładu organizacyjnego należy zachowywać spokój. Osobom prowadzącym 

ewakuację należy zapewnić dostępne środki ochrony osobistej oraz możliwość odwrotu z miejsc 

zagrożonych. Jeżeli ewakuowane są osoby, które w wyniku pożaru zostały poszkodowane, osoba 

odpowiedzialna za prowadzoną ewakuację, zobowiązana jest przekazać taką informację wchodzącym 

do działań jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i udzielić takim osobom niezbędnej pomocy do 

czasu przybycia służb medycznych. W ramach dostępnych środków należy zapewnić łączność 

pomiędzy osobami uczestniczącymi w akcji ewakuacyjnej a Kierującym Działaniami Ratowniczymi. 

Prowadząc ewakuację w kierunku miejsc wyznaczonych należy umożliwić swobodny dojazd  

i manewrowanie jednostkom PSP i służbom współdziałającym. Przy opuszczaniu budynku należy 

pamiętać o pozostawieniu nie zamkniętych na klucz przejść ( dotyczy to drzwi wewnętrznych ) w celu 

umożliwienia dostępu dla strażaków prowadzących akcję gaśniczą. 

 

Do zadań Kierującego Działaniami Ratowniczymi w zakresie prowadzonej ewakuacji należy: 

1. Podjęcie decyzji o ewakuacji. 

2. Zapobieganie powstania paniki wśród pracowników. 

3. Przeprowadzenie zorganizowanej ewakuacji wszystkich osób z rejonu (budynku, pomieszczeń) 

zagrożenia. 

4. Sprawdzenie i upewnienie się czy wszystkie osoby opuściły budynek. 

5. Zapewnienie odpowiedniej pomocy osobom poszkodowanym. 

6. Przekazanie kierowania przybyłemu na miejsce zdarzenia kolejnemu Kierującemu Działaniami 

Ratowniczymi zgodnie z kompetencjami.  

 

Ewakuacja mienia  
Ewakuacja mienia jest celem drugorzędnym, gdyż w pierwszej kolejności bezwzględnie należy 

przeprowadzić ewakuację ludzi. Po zakończeniu ewakuacji osób, jeżeli pozwalają na to warunki należy 

podjąć próby ewakuacji mienia. W pierwszej kolejności ewakuować należy ważną dokumentację oraz 

cenne przedmioty. Należy jednak pamiętać, że przemieszczane przedmioty o dużych gabarytach mogą 

zablokować dostęp do budynków lub uniemożliwić przejścia przez drogi ewakuacyjne. Ewakuację 

mienia należy przeprowadzać najkrótszymi drogami do wyjść prowadzących bezpośrednio na 

zewnątrz. 

 

Warunki techniczne ewakuacji 

Każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne pod 

względem przeciwpożarowym. Jednym z najważniejszych zagadnień w tym obszarze jest spełnienie 

warunków ewakuacji, czyli budynek powinien posiadać odpowiednie: drogi, przejścia i wyjścia 
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ewakuacyjne spełniające określone warunki techniczne i budowlane. Podstawowym aktem prawnym 

regulującym to zagadnienie jest Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690; z póżń. zm). Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji w budynku 

ciąży z mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej na właścicielu lub użytkowniku obiektu.   

 

Spełnienie odpowiednich warunków ewakuacji polega w szczególności na: 

1. Zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz właściwego kierunku 

otwierania się drzwi ewakuacyjnych. 

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

3. Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz 

pomieszczeń. 

4. Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych 

dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub 

urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu. 

5. Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego 

w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi. 

6. Zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych 

poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. 

7. Oznakowany tablicami z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji wymaganych miejsc ułatwiających 

prowadzenie ewakuacji.  

 

Do warunków technicznych z zakresu ewakuacji zaliczamy także znaki ewakuacyjne rozmieszczone 

w budynku.  
Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych jest, aby z każdego miejsca, w którym 

może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji widoczny był znak wskazujący właściwy 

kierunek ewakuacji lub wyjście ewakuacyjne. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy 

zwrócić uwagę na ich usytuowanie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczenia 

znaków możliwie blisko źródła światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary 

znaków są uzależnione od odległości, z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących 

się ludzi. W zależności od pomieszczeń i oświetlenia drogi ewakuacyjnej można ją oznaczyć:  

a) znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi, 

b) znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi, 

c) znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i podświetlanymi, 

d) znakami ewakuacyjnymi posiadającymi własne źródło światła. 

Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fotoluminescencyjnym powinny być stosowane tam, gdzie 

funkcjonuje oświetlenie dzienne lub sztuczne podstawowe, oświetlające te znaki w czasie 

wystarczającym do dostarczenia materiałom fotoluminescencyjnym niezbędnej energii. Znaki 

ewakuacyjne podświetlane powinny być stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne 

nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym, a mianowicie: 

 tam, gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone; 

 tam, gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone z braku instalacji elektrycznej; 

 tam, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich części nie są oświetlane przez długie okresy czasu. 

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne można stosować na przemian ze znakami ewakuacyjnymi 

podświetlanymi. 

 

Zasady rozmieszczania poszczególnych znaków ewakuacyjnych i oznakowanie dróg ewakuacyjnych 

podano poniżej 

Cały obiekt powinien być oznakowany tablicami informacyjno-ostrzegawczymi z zakresu ochrony 

ppoż. i ewakuacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami:  
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1) Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa PN-92/N-01256/01  

2) Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-92/N-01256/02  

3) Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych  

i drogach pożarowych. PN - N - 01256 – 5 

Znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone w sposób ułatwiający przeprowadzenie sprawnej 

ewakuacji, zgodnie z przyjętymi kierunkami ewakuacji w następujący sposób:  

1) Znak „strzałka długa”  (poz. nr 1 w normie) na każdym prostym odcinku korytarza, lub 

drogi ewakuacyjnej nie będącej korytarzem w jego środkowej części. 

2) Znak „droga ewakuacyjna” schodami w dół"  (poz. nr 6 w normie) należy umieścić                       

na wysokości pierwszego stopnia, w górnej części każdego biegu schodów.  

3) Znak „Wyjście ewakuacyjne” 
    WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

 (poz. nr 2 w normie) należy umieścić:  

- nad wyjściami z budynku (od strony wnętrza),  

- nad wyjściami z pomieszczeń prowadzących do innej strefy pożarowej, 

- nad wyjściem prowadzącym przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka. 

Rozmiar znaku "wyjście ewakuacyjne" powinien być dobrany do wielkości pomieszczeń. 

4) Znak "Droga do wyjścia ewakuacyjnego"  należy stosować do oznakowania miejsc,  

w których kierunek ewakuacji może budzić wątpliwości, a mianowicie: 

- gdy nie jest widoczny znak "Wyjście Ewakuacyjne", 

- gdy widoczny jest więcej niż jeden znak "Wyjście Ewakuacyjne". 

5) Znak "Drzwi ewakuacyjne"  stosować łącznie ze znakiem "Kierunek do drogi ewakuacyjnej" 

 wszędzie tam, gdzie kierunek drogi ewakuacyjnej zmienia się za drzwiami prowadzącymi                  

na drogę ewakuacyjną. 

 

Znaki "Wyjście ewakuacyjne" należy umieścić nad drzwiami. Pozostałe znaki ewakuacyjne należy 

umieścić na wysokości od 150 do 200 cm od powierzchni podłogi z uwzględnieniem zasady, że znaki 

ewakuacyjne umieszczamy wszędzie tam gdzie może zachodzić wątpliwość co do przyjęcia 

właściwego kierunku ewakuacji. Należy też zwrócić uwagę, co do intensywności oświetlenia znaków 

luminescencyjnych i ich rozmiarów. Przykładowe rozwiązanie oznakowania pomieszczeń 

przedstawiono w załącznikach na końcu opracowania. Istotnym elementem prawidłowego 

umieszczenia znaków jest określenie parametru widoczności znaków w warunkach prowadzonej 

funkcji obiektu.  

 

 

IX.  SPOSOBY ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU Z PRZEPISAMI 

PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ TREŚCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI. 

 

Zaznajamianie pracowników Zakładu z przepisami przeciwpożarowymi należy realizować w formie 

szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 

a w szczególności z: 

 zagrożeniem pożarowym występującym w Zakładzie, 

 przyczynami powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, 

 sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego, 

 zadaniami i obowiązkami w wypadku powstania pożaru, 

 warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia, 

 zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 
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SZKOLENIE WSTĘPNE. 

Obowiązek kierowania na szkolenia spoczywa na Dyrektorze Zakładu. Osoba odpowiedzialna                       

za przeprowadzenie szkolenia wstępnego zobowiązana jest do odnotowania go w książce szkoleń 

wstępnych. Winno ono być potwierdzone podpisami osoby szkolącej i szkolonej. Szkolenie ogólne  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinno obejmować: 

a) zagrożenia pożarowe występujące w obiekcie,  

b) zapoznanie z przepisami, regulaminami i instrukcjami w zakresie przeciwpożarowym,  

c) postępowanie na wypadek powstania pożaru lub wystąpienia innego miejscowego zagrożenia,  

d) zasady budowy i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 
 

SZKOLENIE OKRESOWE. 

Przeprowadzane jest wg opracowanych programów najczęściej w formie instruktażu. Winno ono być 

zakończone sprawdzianem wiadomości i umiejętności oraz odnotowane w aktach personalnych. 

Zaleca się również prowadzenie doraźnych szkoleń po zaistniałych zapłonach i pożarach oraz z chwilą 

ukazania się nowych przepisów zmieniających zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

X.  ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWJ                      

DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH UŻYTKOWNIKAMI. 

 

Do podstawowych obowiązków Dyrektora i pracowników zakładu należy zapobieganie możliwości 

powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,  

w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów           

( Dz. U. nr 109, poz. 719 ). Zgodnie z ww. przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 

obiektu, należy: 

1. Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi, tj.: 

 oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/02 drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji  

(patrz rozdział XI), 

 utrzymywać drożność poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. (Zabrania się: 

składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, 

ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów 

utrudniających ewakuację), 

 ograniczania dostępu do wyjścia ewakuacyjnego. 

2. Wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz 

wykaz telefonów alarmowych. 

3. Oznakować zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/01: 

 miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego, 

 lokalizację wszystkich wyłączników prądu elektrycznego.  

 oznakować wyłączniki główne prądu. 

 Uwaga:  Zabrania się ograniczania dojść do urządzeń przeciwpożarowych, to jest gaśnic, 

koców gaśniczych itp. oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. 
4. Instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym  

z warunkami technicznymi i wymaganiami określonymi przez producenta, a w szczególności 

należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji.  

5. Urządzenia elektryczne ustawiać na podłożu niepalnym. 

6.  Na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne,                                          

jeżeli są umieszczane w odległości, co najmniej 5 cm od powierzchni żarówki. 

7. Oprawy oświetleniowe oraz sprzęt instalacji elektrycznej instalować na podłożu niepalnym,                 

jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 

 



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 
Aktualizacja – Maj 2020 r. 

 

 

 

28 

Niezależnie od przestrzegania ww. wymagań należy w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii          

ZL III zagrożenia ludzi powinny być zachowane następujące wymagania: 

 kotary, zasłony i inne stałe elementy wyposażenia oraz wystroje wnętrz wykonane z materiałów, 

co najmniej trudno zapalnych, 

 wykładziny podłogowe wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, 

Powyższe wymagania powinny być przestrzegane w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

Do obowiązków Dyrektora zakładu należy w szczególności:  
1. Zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych oraz bezpiecznej 

eksploatacji instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie zajmowanych pomieszczeń. 

2. Zapewnienie wyposażenia Zakładu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz utrzymywanie tego 

sprzętu w pełnej sprawności technicznej przez zapewnienie systematycznej konserwacji. 

3. Wyposażenie Zakładu i jednostek organizacyjnych w terenie (stacje uzdatniania wody, 

oczyszczalnie ścieków) w odpowiednie ilości instrukcji alarmowych, tablic informacyjnych 

i znaków bezpieczeństwa (oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urządzeń elektrycznych, zakaz 

używania ognia otwartego, miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego itp.). 

4. Zapewnienie właściwego przeszkolenia przeciwpożarowego pracowników. 

5. Nadzorowanie przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej instrukcji oraz w przepisach 

ogólnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

6. Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy zabezpieczenia 

przeciwpożarowego.  

 

Do obowiązków pracowników zakładu należy: 

1. Utrzymanie czystości przez systematyczne usuwanie śmieci i odpadów do odpowiednich 

pojemników poza teren sprzątanych pomieszczeń. 

2. Dopilnowanie wygaszania oświetlenia oraz wyłączania urządzeń elektrycznych 

nieprzystosowanych do pracy ciągłej. 

3. Zgłaszanie Dyrektorowi stwierdzonych nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu 

pomieszczeń 

4. Znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, rozmieszczenia tablic rozdzielczo - 

bezpiecznikowych, głównego wyłącznika energii elektrycznej. 

5. Znajomość zasad alarmowania jednostki Państwowej Straży Pożarnej w wypadku powstania 

pożaru.  

6. Podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych do czasu przybycia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Wszyscy pracownicy zakładu ponoszą odpowiedzialność za stan zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, powierzonego im mienia i w szczególności powinni: 

1. Znać przepisy przeciwpożarowe w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów oraz ściśle                   

je przestrzegać. 

2. Dbać o właściwy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego Zakładu, 

3. Usuwać wszelkie nieprawidłowości, które mogą stać się przyczyną pożaru. 

4. Brać udział w okresowym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

5. W przypadku pożaru brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych podporządkowując się w tym 

zakresie kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą. 

 

 

XI.  PLANY OBIEKÓW WRAZ Z ICH USYTUOWANIEM. 

 

Plany obiektów wraz z ich usytuowaniem przedstawiono w części graficznej instrukcji. 
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XII.  UWAGI KOŃCOWE. 

 

We wszystkich obiektach zakładu oraz na terenie siedziby zakładu i kotłowni komunalnej, wprowadza 

się bezwzględny zakaz palenia tytoniu i papierosów. Wyznacza się dwie palarnie zewnętrzne, 

których lokalizację przedstawiono na załączniku graficznym. 

 

Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego sporządzono w oparciu o: 

 Dotychczasową instrukcję ochrony p-poż, z marca 2016 roku, 

 Projekty techniczne budynków oraz ich opisy techniczne. 

 Wizję lokalną w obiektach. 

 Obowiązujące akty prawne. 

 

Opracowana instrukcja została opracowana dla celów własnych, i ma za zadanie służyć                                     

dla prawidłowej ochrony obiektów będących w administrowaniu zakładu. 

 

Z uwagi na charakter obiektów ujętych w instrukcji, nie zachodzi konieczność jej przekazania                        

do właściwego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

XIII.  OSOBY OPRACOWUJĄCE INSTRUKCJĘ. 

 

Niniejszą instrukcję opracował zespół Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w składzie: 

 Robert Małolepszy – Dyrektor Zakładu. 

 Jan Bukowski – Inżynier Utrzymania Ruchu w Zakładzie. 
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Załącznik nr 1  

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 

 

 

 

   

Parzęczew,  dnia: …..……………………., 
 

ZGK w Parzęczewie 

95-045 Parzęczew 

ul. Południowa 5 

 

 

........................................... 

 

........................................... 
  imię i nazwisko pracownika 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi 

na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew, 

a w szczególności znane mi są zasady i sposoby: 

 

1) zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów na terenie Zakładu, 

2) postępowania na wypadek powstania pożaru, 

3) użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, 

4) zasad ewakuacji. 

 

„Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego – Maj 2020”, po zapoznaniu się, przyjmuję do                   

wiadomości i przestrzegania. 

 

 

 

 

 
 

                                                                              ....................................................... 

                                                                             podpis składającego oświadczenie 
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         Załącznik nr 2 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 

 

 

INSTRUKCJA ALARMOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU 
 

 
1. Każdy, kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany                   

jest niezwłocznie zawiadomić: 

 -  osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, 

 -  Państwową Straż Pożarną tel. 998, 

 -  Policję tel. 997 

 -  Zarządcę lub użytkownika obiektu, 

 -  służbę dozorowania, na terenie której powstał pożar. 

2.  Alarmując Straż Pożarną należy podać: 

 -  dokładny adres, nazwę obiektu, miejsce pożaru (np. parter, itp). 

 -  co się pali (np. pali się pomieszczenie szatni, itp.) 

 -  czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

 -  numer telefonu, z którego się mówi, oraz swoje nazwisko. 

 UWAGA: słuchawkę należy odłożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że Straż 

Pożarna przyjęła zgłoszenie. Uruchomienie przycisków sygnalizacji pożaru nie zwalnia                             

od wykonania czynności określonych powyżej. 

3.  Należy zachować spokój i nie dopuścić do paniki. 

4.  W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) zaalarmować: 

               POGOTOWIE RATUNKOWE   TEL.  999 

               POGOTOWIE GAZOWE   TEL.  992 

               POGOTOWIE WODOCIĄGOWE  TEL.  994 
         

1. Równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej, w miarę możliwości należy przystąpić do akcji 

ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu. 

2. Do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo akcji obejmuje Dyrektor Zakładu 

lub osoba najbardziej energiczna i opanowana, która samorzutnie objęła kierowanie akcją. 

3. W miarę możliwości, należy udzielić informacji pierwszej jednostce Straży Pożarnej przybyłej               

na miejsce zdarzenia w zakresie: 

a) źródła pożaru, 

b) punktów czerpania wody 

c) miejsc szczególnie niebezpiecznych pożarowo itp. 

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

a)  w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie ludzi, 

b) należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do płonącego obiektu 

Nie wolno gasić wodą instalacji gazowych i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem 

(stosować gaśnice śniegowe i proszkowe, oznaczone literami ABC). 

c) należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle 

z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia 

i ważne dokumenty. 

d)  po zakończeniu ewakuacji obiektu należy udać się w miejsce wskazane przez kierującego 

akcją ratowniczo-gaśniczą, pozostać tam i nie oddalać się bez zgody przełożonych. 
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art.163 KK.  

§ 1.Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 

rozmiarach, mające postać: 

1) pożaru, 

2) zawaleniu się budowli, 

3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych albo innego gwałtownego wyzwolenia 

energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

 § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 § 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1. jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek                

na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2. jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na 

zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 

art.164  

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art.163 § 1, 

       podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1950  

z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpożarowej. (Tekst 

jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami). 
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Załącznik nr 3 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 

ZGK w Parzęczewie 

95-045 Parzęczew 

ul. Południowa 5 

 

PROTOKÓŁ 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo. 
 

1.  Rodzaj prac oraz nazwa i określenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się 

wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2.  Wykaz materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

3.  Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, pomieszczeniu 

lub rejonie przewidywanym prac niebezpiecznych pożarowo. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia stanowiska, urządzenia itp. 

na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych 

pożarowo. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

6. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku zaistnienia 

pożaru. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

7. Osoba(y) odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku 

prac niebezpiecznych pożarowo. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

8. Osoba(y) odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku 

wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo. 

…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

9. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pożarowo po ich 

zakończeniu. 
……………………………………………………..............................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 

Podpisy członków komisji 

 

...................................................... 

 

...................................................... 
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Załącznik nr 4 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 

ZGK w Parzęczewie 

95-045 Parzęczew 

ul. Południowa 5 

Zezwolenie Nr  ..................... 

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo, prac z otwartym ogniem / spawanie, cięcie,  lu-

towanie, nagrzewanie itp. / wydane w dniu .......................................................................................... 

1. Miejsce pracy: 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

2.  Rodzaj pracy…………….................................................................................................................... 

3.  Czas pracy od dnia godz.  ...........................  do  dnia  godz. ............................................. 

4. Zagrożenie pożarowe/wybuchowe w miejscu pracy: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

5. Sposób wykonania pracy: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

6.  Odpowiedzialni za: 

-  przygotowanie miejsca pracy: 

Nazwisko i imię ................................................................................. – podpis ……………….. 

- przygotowanie środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych pożarowo: 

Nazwisko i imię ................................................................................. – podpis ………………..                                                                                                             

- stosowanie środków zabezpieczających, organizacja pracy instruktaż:  

Nazwisko i imię ................................................................................. – podpis ………………..                                                                                                             

- wyłączenie spod napięcia: 

Nazwisko i imię ................................................................................. – podpis ………………..                                                                                                                                                                                                                          

- dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów 

Nazwisko i imię ................................................................................. – podpis ………………..  

 

W miejscu pracy nie występują niebezpieczne stężenia   

                                                                       .................................... 
                                                                                                                                                            /podpis/ 

 

7.  Zezwalam na rozpoczęcie prac pożarowo niebezpiecznych /zezwolenie może nastąpić po złożeniu 

podpisów przez osoby wymienione w pkt.6/. 

                                                                                                          ...................................... 
                                                                                                                                               /podpis/ 

8.  Pracę zakończono dnia............................................godz. ......................... 

9. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących                       

spowodować pożar. 

                                                                     .............................................................. 

                                                                           /nazwisko i podpis wykonującego prace/ 

10.  Stwierdzam odebranie robót. 

                                                                     ............................................................... 
                                                                                                /imię i nazwisko oraz podpis/ 

 

11. Skontrolował.   ...................................................................................................... 
                                                                                         /imię  i  nazwisko  oraz  podpis/ 



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 
Aktualizacja – Maj 2020 r. 

 

 

 

35 

Załącznik nr 5 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 6 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 7 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 8 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 9 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 10 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 

 
 
 
 



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew 
Aktualizacja – Maj 2020 r. 

 

 

 

41 

Załącznik nr 11 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 12 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 13 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 14 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 15 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 16 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 17 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 
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Załącznik nr 18 

do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZGK w Parzęczewie 

 

 

 

INSTRUKCJA 

URUCHOMIENIA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 

W BUYNKU KOTŁOWNI KOMUNALNEJ 

PARZĘCZEW, ul. POŁUDNIOWA 7 

 

 

HYDRANT W POMIESZCZENIU GDZIE ZLOKALIZOWANY JEST KOCIOŁ                               

( KOTŁOWNIA ), ZNAJDUJE SIĘ ZAWSZE POD WODĄ ( HPW-1 ) 

 

 

 

URUCHOMIENIE HYDRANTÓW W MAGAZYNIE PALIW ( HPW-2, HPW-3, HPW-4 ): 

1. ZBIĆ SZYBKĘ OBOK HYDRANTU I NACISNĄĆ PRZYCISK. 

2. W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA NALEŻY OTWORZYĆ ZAWÓR RĘCZNIE                  

POPRZEZ ODKRĘCENIE ŚRUBY ŚRUBOKRETEM PŁASKIM, W KORPUSIE ZAWORU, 

W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM – KLUCZ NR 4. 

 

EKSPLOATACJA HYDRANTÓW W MAGAZYNIE PALIW ( HPW-2, HPW-3, HPW-4 ): 

1. INSTALACJA HYDRANTOWA MUSI BYĆ OPRÓŹNIONA Z WODY W CELU                          

ZABEZPIECZENIA PRZED ZAMARZNIĘCIEM. 

2. W CELU OPRÓŻNIENIA INSTALACJI Z WODY NALEŻY OTWORZYĆ ZAWÓR                

SPUSTOWY W STUDZIENCE SCHŁADZAJĄCEJ, W POMIESZCZENIU GOSPODAR-

CZYM – KLUCZ NR 4. 

3. PO OPRÓŻNIENIU INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z WODY, ZAWÓR SPUSTOWY             

WINIEN BYĆ PONOWNIE ZAMKNIĘTY. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

1. W PRZYPADKU POŻARU, ZALECA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI URUCHOMIENIE 

INSTALACJI HYDRANTOWEJ W MAGAZYNIE PALIW, A NASTĘPNIE ODŁĄCZENIE 

ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO OBIEKTU, PRZYCISKIEM GŁÓWNYM                        

WYŁĄCZNIKA PRĄDOWEGO. 

2. DALEJ NALEŻY POSTEPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUCJĄ P-POŻ DLA ZAKŁADU     

ORAZ OBOWIĄZUJACYMI WYTYCZNYMI W TYM ZAKRESIE. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


