
Zarz~dzenie Nr ORG.120.48.2022 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 21 wrzesnia 2022 roku 

w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego dla 

budynku Urz~du Gminy w miejscowosci Baboszewo 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. pOZ. 869 ze zm.), § 6 ust. 1 rozporz'!dzenia Ministra Spraw Wewn~trznych 

i Administracji z dn ia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych 

obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz art. 33 ust. 

3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. pOZ. 559 ze zm .) zarz'!dza 

si~, co nast~puje : 

§1 

Ustala si~ Instrukcj~ bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urz~du Gminy w miejscowosci 

Baboszewo, stanowi,!c,! zal'!cznik do zarz,!dzenia. 

§2 

Zobowi,!zuj~ wszystkich pracownik6w do zapoznania si~ z tresci,! niniejszej instrukcji i do zlozenia 

oswiadczenia 0 zapoznaniu si~ z jej tresci,!. 

§3 

Wykonanie zarz'!dzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy. 

§4 

1. Trac,! moc dotychczasowe Zarz'!dzenia w zakresie dotycz'!cym Instrukcji bezpieczenstwa 

pozarowego dla budynku Urz~du Gminy w miejscowosci Baboszewo 

2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urz~du Gminy w miejscowosci Baboszewo 

wchodzi w zycie po uplywie dw6ch tygodni ad dnia podania do wiadomosci pracownikom. 



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 

Dla budynku Urz~du Gminy w miejscowosci Baboszewo 

Lokalizacja obiektu: ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo 

dzialak nr ewidencyjny 605/2 
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Karta aktualizacji IBP 

Data aktualizacji Podstawa aktualizacji 
Pod pis osoby uprawnionej do 

instrukcji instrukcji Zakres aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa 
aktualizacji instrukcji 

bezpieczenstwa bezpieczenstwa poiarowego 
bezpieczenstwa potarowego 

poiaroweg0 pozarowego (przyczyna) 

Lipiec 2021 r. RozporzEldzeniem MSWiA z dnia 7 Dokument zgodny z aktualnymi przepisami. 1vf.(Y7~ czerwca 2010 r. 

Sierpien 2022 r. RozporzEidzeniem MSWiA z dnia 7 Zaktualizowano 0 procedurEi! ewakuacji dla os6b ze 
tlt7i7~ czerwca 2010 r. 

szczeg61nymi potrzebami. 

Uwaga: Zgodnie z rozporzEldzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpotarowej budynk6w, innych obiekt6w budow/anych i teren6w. (Oz. U. nr 109 
z 2010 r. poz. 719) instrokcj~ bezpieczenstwa potarowego nalety podda6 okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a takte po takich zmianach sposobu utytkowania 
obiektu lub procesu techn%gicznego, kt6re wplywajEl na zmian~ waronk6w ochrony przeciwpotarowej. 
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1. przedmiot instrukcji 

przedmiotem instrukcji w zakresie rzeczowym jest Budynek AdministracYin y 
- Urzedu Gminv i Miasta w Baboszewie na dzialce ewidencyinej 0 nr 60512. 

przedmiotem instrukcji w zakresie merytorycznym jest okreslenie: 

1. Zasad organizacyjnych funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej na terenie 
obiektu. 

2. Zasad zapobiegania mozliwosci powstania pozaru lub miejscowego 
zagrozenia. 

3. Zasad post~powania w przypadku powstania pozaru lub miejscowego 
zag rozen ia. 

Opracowanie stanowi realizacj~ wymogu prawnego zawartego 
w § 6 rozporz~dzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiekt6w 
budowlanych i teren6w. (Dz. U. nr 109 z 2010 r. paz. 719) Przepis ten ustala r6wniez 
zakres opracowania, kt6re powinno zawiera6: 

a) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikaj~ce z przeznaczenia obiektu, 
sposobu uZytkowania, magazynowania i warunk6w technicznych obiektu w 
tym zagrozenia wybuchem; 

b) okreslenie wyposazenia w wymagane urz~dzenia przeciwpozarowe i gasnice 
oraz sposoby poddawania przegl~dom technicznym stosowanych W obiekcie 
urz~dzen przeciwpozarowych; 

c) sposoby post~powania na wypadek pozaru i innego zagrozenia; 
d) sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgl~dem pozarowym, 

jezeli takie prace s~ przewidywane; 
e) warunki i organizacj~ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich 

sprawdzania; 
f) sposoby zapoznania uZytkownik6w obiektu, w tym zatrudnionych 

pracownik6w, z przepisami przeciwpozarowymi oraz tresci~ przedmiotowej 
instrukcji. 

g) zadania i obowi~zki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b b~d~cych 
ich stalymi uZytkownikami; 

h) wskazanie os6b lub podmiot6w opracowuj~cych instrukcj~; 
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i) plany obiekt6w oraz terenu przylegrego, z uwzgl~dnieniem przede wszystkim 
wymiar6w, wyst~pujeteej g~stosci obcictzenia ogniowego, podzialu na strefy 
pozarowe, kategorii zagrozenia ludzi, warunk6w ewakuacji, mleJsc 
usytuowania urzetdzen przeciwpozarowych, adlegrosci ad budynk6w 
sctsiednich, parametr6w pozarowych wyst~pujetcych substancji palnych, 
lokalizacji stref zagrozonych wybuchem, hydrant6w zewn~trznych oraz innych 
zr6dal wody do eel6w pozarowych oraz dojazd6w pozarowych. 

Do opracowania niniejszej instrukcji wykorzystano: 

- Informacje zebrane podczas wizji lokalnej. 
- Wyjasnienia oraz informacje udzielone podczas lustracji. 

przedmiotem opracowania nie jest oeena stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego 
obiektu a nie przyj~tych i zastosowanych rozwietzan technicznych. 

1.1. Zakres zobowi~zywania i odpowiedzialnosci 

Zobowietzanie pracownik6w i os6b przebywajctcych w obiekcie do 
przestrzegania nakaz6w, zaleeen i wymog6w zawartych w instrukcji pozwoli na 
zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia. 
Stosowanie si~ do zaleeen zawartych w niniejszym dokumencie pozwoli r6wniez na 
dziamnia minimalizujetee skutki tych zdarzen, kiedy te wystetpict. 

Niniejszct instrukcj~ nalei:y zgodnie z § 6 [3] wdroi:ye w funkcjonowanie 
obiektu, poprzez zapoznanie wszystkich pracownik6w z postanowieniami 
dokumentu. Doraznie przestrzeganie zasad uj~tych w instrukcji moze bye 
sprawdzane podczas przegletd6w i kontroli z zakresu BHP i ochrony 
przeciwpozarowej. 

1.2. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa POZarowego 

Aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego moze dokonywae osoba 
posiadajctca odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z ustawet 0 ochronie 
przeciwpozarowej i przepisami wykonawczymi Set to: 

-inzynierowie w specjalnosci bezpieczenstwa pozarowego, 
-ini:ynierowie pozarnictwa, 
-technicy pozarnictwa, 
-specjalisci bctdz inspektorzy ochrony przeciwpozarowej. 

Kazda aktualizacja powinna bye odnotowywana w karcie znajdujeteej si~ w 
pierwszej cz~sci instrukcji. 
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W przypadku, gdy informacje ulegnCl dezaktualizacji mozna danCl stron~ 

wymienie. np. gdy zostanie zmieniona aranzacja pomieszczeri w wyniku przebudowy 
lub zmiany sposobu uZytkowania, skutkujClca zmianCl warunkow ewakuacji itp., 
mozna uzupefnie te informacje dodajClc strony oznaczone jako np. 15a, 15b, 15c. 

Aktualizacj~ naleZy wykonywae przynajmniej raz na dwa lata lub w przypadku 
istotnych zmian w budynku. Aktualizacj~ instrukcji bezpieczeristwa pozarowego 
nadzoruje wlasciciel badz osoba wyznaczona do tego. 

1.3. Przechowywanie instrukcji 

Egzemplarz IBP przechowywany b~dzie na parterze obiektu obok wejscia 
grownego przy recepcji w umieszczonej tam szafce z szybkCl w kolorze czerwonym z 
napisem, Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego". Instrukcja ta przeznaczona jest 
r6wniez na potrzeby dziatari ekip ratowniczych i powinna bye udost~pniona na 
polecenie kierujctcego dziataniem ratowniczym. 

Definicje i oznaczenia 

Obiekt- Budynek Administracyjny Urz~u Gminy Miasta w Baboszewie ul. 
Warszawska 9 A, Baboszewo 09-130 

Ochrona przeciwpozarowa - rozumie si~ przez to realizacj~ przedsi~wzi~e 
majctcych na celu ochron~ zdrowia, zycia lub mienia przed pozarem, kl~skct 
Zywiotowct1ub innym miejscowym zagrozeniem. 

Pozar - to niekontrolowany proces spaJania, zachodzClCY poza miejscem do tego celu 
przeznaczonym, powodujClcy straty materialne oraz zagrozenie dla zdrowia, Zycia i 
mienia. 

Miejscowe zagrozenie - to inne niz pozar i kl~ska ZywioJowa zdarzenie, wynikajctce 
z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, 
chemiczne i ekologiczne), a stanowiClce zagrozenie dia Zycia, zdrowia i mienia. 

Bezpieczeristwo pozarowe - rozumie si~ przez to stan eliminujClcy zagrozenie dla 
Zycia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych 
systemow zabezpieczeri oraz prowadzenia dzia.Jari zapobiegawczych. 

Strefa pozarowa- to budynek albo jego cz~se oddzielona od innych budynkow lub 
innych cz~sci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, 0 ktorych mowa 
w § 232 ust. 4, bctdz tei: pasami wolnego terenu 0 szerokosci nie mniejszej niz 
dopuszczalne odlegrosci od innych budynkow, okreslone w § 271 ust. 1-7 
rozporzctdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie 
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie IOz. U. 
Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z pozniejszymi zmianami/. 
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Przeciwpozarowy wylllcznik prlldu - wyhlcznik odcinaj~cy doplyw pr~du do 
wszystkich obwod6w z wyj~tkiem obwod6w zasilaj~cych instalacje i urzqdzenia, 
kt6rych funkcjonowanie jest niezb~dne w czasie pozaru. 

Waronki ewakuacji- zesp61 przedsi~wzi~c oraz srodk6w techniczno-organizacyjnych 
zapewniaj~cy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub obj~tej 

poZarem. 

Prace niebezpieczne pod wzglfldem poiarowym - nalety przez to rozumiec prace 
remontowo-budowlane zwi~zane z uZyciem otwartego ognia, ci~ciem z 
wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewn~trz lub na 
dachach obiekt6w, na przyleg~ch do nich terenach oraz placach skmdowych, a takZe 
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem. 

SKR6TY 

IBP Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 
PSP Panstwowa Straz Pozama 
DSO Diwi~kowy system ostrzegania 
PM Pomieszczenia techniczne i magazynowe 

Oznaczenia graficzne uZyte w IBP 

W niniejszej IBP, w cz~sci opisowej jak i rysunkowej mog~ pojawiaj~ si~ nast~puj~ce 
znaki graficzne: 

Znak 

!!!!J13I 
[ 'I 

WYJSCIE 
EWAKUACYJNE 

Nazwa 

Kierunek do drogi 
ewakuacyjnej 

Wyjscie ewakuacyjne 

Znak 

~ 
I T 

Nazwa 
GJ6wny zaw6r gazu 

Hydrant zewn~trzny 

Drzwi na drodze 
ewakuacyjnej 

---~- ~I-------
Gasnica 

Kierunek do wyjscia drogi 
ewakuacyjnej 

Kierunek do wyjscia 
schodami w dOt 

Kierunek do wyjscia 
schodami w g6r~ 

R~czny Ostrzegacz 
Pozarowy 

Wylqcznik prqdu 

Miejsce zbi6rki ewakuacji 
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1.4. Przepisy prawne stanowi~ce podstaw, opracowania: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej. 
( t. j. Oz. U. z 2017 r. paz. 736 z p6iniejszymi zmianami) 

2. Rozp0rzetdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -w sprawie 
warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t. j. 
Dz. U. z 2002 r. Paz. 1422 z p6iniejszymi zmianami) 

3. Rozporzetdzenie Ministra Spraw wewn~trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i 
teren6w. (Oz. U. nr 109 z 2010 r. paz. 719) 

4. RozporzCldzenie Ministra Spraw wewn~trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod~ oraz drog pozarowych. (Oz. U. 
nr 124 z 2009 r. Paz. 1030) 

5. RozporzCldzenie Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod wzgl~dem ochrony przeciwpozarowej 
(Dz. U. nr 121 paz. 1137 z p6iniejszymi zmianami) 

6. Instrukcja ITB 409:2005 

7. PKN CEN TS 54-14 

8. PN-EN12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cz~sc 6 
wymagania techniczne dotyCZClce systemow zr6znicowania cisnieri. Zestawy 
urzCldzeri. 

9. PN-EN1839 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. 

10. PN-EN 50172 Systemy Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego 

11. PN-EN 60849 Diwi~kowe systemy ostrzegania 

12. PN-EN12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Wymagania 

techniczne dotyCZClce klap dymowych. 

13. PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczeristwa dotyczClce budowy i instalowania diwigow. 

Szczegolne zastosowania diwigow osobowych i towarowych. Cz~sc 72 DZwigi dla 

straZY pozamej. 

14. PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczeristwa Techniczne srodki przeciwpozarowe 

15. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynk6w -Instalacje grawitacyjne 

do odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania. 

W tresci niniejszej instrukcji bezpieczeflstwa potarowego mogCl pojawiac si~ 
odwolania do powytszych przepis6w. B~dCl one zapisane w nawiasie kwadratowym 
np. [5]. 
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2. Sposoby zapoznawania uZytkownik6w obiektu, w tym zatrudnionych 
pracownik6w z przepisami przeciwpoiarowymi oraz tresciil 
przedmiotowej instrukcji. 

Z niniejszCl instrukcjCl nalet}' zapoznac wszystkich pracownik6w obiektu, 
stalych uZytkownik6w oraz firmy zewn~trzne wykonujClce zlecenia (w tym prace 
niebezpieczne pod wzgl~dem pozarowym) na terenie budynku. 

Zaznajomienie pracownik6w z tresciCl IBP oraz przepisami przeciwpozarowymi 
powinno odbywac si~ w formie szkolenia. Szkolenie takie nalet}' przeprowadzac w 
przypadku wystClpienia istotnych zmian techniczno-organizacyjnych (np. zmiana IBP, 
zmiany w organizacji ochrony przeciwpozarowej, itp.). Czasookresy przeprowadzania 
szkoleri nie zostaly uregulowane przepisami przeciwpozarowymi. Nie mniej jednak, 
takie zalecenie zostato wydane przez Komend~ Q6wnCl Paristwowej Straty 
Pozamej. 

Postanowienia IBP obowiClzujCl r6wniez pracownik6w przedsi~biorstw i firm 
prowadzClcych dziamlnosc lub wykonujClcych prace niebezpieczne pod wzgl~dem 
pozarowym w budynku. ObowiClzek zapoznania tych os6b z instrukcjCl lub jej 
wybranymi postanowieniami (np. w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych pod 
wzgl~em pozarowym) spoczywa na wlascicielu obiektu, osobie wyznaczonej do 
tego przez W6jta Gminy lub firmie zewnt~trznej. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2.1. Proponowany zakres szkolenia 

Autor niniejszego dokumentu, proponuje nast~pujClcy zakres szkolenia dla 
os6b przebywajClcych na stare w obiekcie. 

Liczba godzin 
Temat szkolenia zaj~ 

teoretycznych 
Regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpoiarowej. 
Ewakuacja os6b, mienia, drogi ewakuacyjne oraz srodki do prowadzenia ewakuacji. 1,5 
Sprzyt i l1fZlldzenia gaSnicze, srodki ga§nicze. 

Podstawowe poj~ia doty~ce procesu spalania 0,5 

ZagroZenia potarowe w miejscu pracy, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania 
si~ potarow 0,5 

Zadania i obowilll:ki pracownikow w zakresie zapobiegania potarom. Zadania i 
obowi2}zki 1 

I pracownik6w w przypadku powstania j:)Q~, sposoby alannowania. 
Znajomosc praktycznego utycia sp~tu i umtdzeii gasniczych 

1,5 

Razem: 5* 
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3. Warunki ochrony przeciwpoiarowej, wynikaj~ce z przeznaczenia, 
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, 
magazynowania (skladowania) i warunk6w technicznych obiektu w tym 
zagro:i:enia wybuchem 

3.1. Charakterystyka obiektu 

Obiekt stanowi wmsnose Gminy Baboszewo, znajduje si~ na dziake 
ewidencyjnej 0 nr 605/2 w miejscowosci Baboszewo. Budynek administracyjny 
gt6wnq role pemi jako obiekt dla mieszkanc6w Gminy. W budynek na parterze oraz 
na pi~trze znajduje si~ administracja Urz~du Gminy natomiast w podpiwniczeniu 
zlokalizowane Sq pomieszczenia techniczne takie jak: koUownia, garaze. Budynek 
pi~trowy powstaf w technologii tradycyjnej murowanej z cegfy oraz pustaka na 
zaprawie cementowo wapiennej. CaH<owicie podpiwniczony z piwnicami 
wyniesionymi ok. 1,80 m nad przylegfy teren. Stropy nad piwnicami i parterem z 
pustak6w na belkach zelbetowych natomiast nad pi~trem stropodach dwuspadowy w 
konstrukcji pfyty korytkowe na scianach azurowych murowanych z cegfy. Docieplony 
pfytami styropianu z wykonaniem tynk6w na siatce nylonowej. Docieplenie 
stropodachu wykonane wefnq mineralnq . Dach dwuspadowy na konstrukcji 
drewnianej zabezpieczony 5rodkiem ognioodpornym pokryty blachq trapezowq. 
Schody w wewnqtrz betonowy wykonczone kamieniem ozdobnym jak i posadzki na 
drogach komunikacji. Wyposazenie wn~trz standardowe dla tego typu budynk6w (np. 
biurka, krzesfa regafy komputery drukarki itp.). W budynku od godzin porannych do 
poporudniowych mogq swoje sprawy zafatwiae mieszkancy gminy oraz osoby z 
zewnqtrz wedtug potrzeb. W budynku na parterze obok Sali konferencyjnej 
zlokalizowana jest serwerownia. KoUownia dla obiektu znajduje si~ w 
pomieszczeniach piwnic. Ogrzewanie odbywa si~ za pomocq gazem ziemnym z sieci 
og61nej zewn~trznej. 

Budynek: 
1I05e kondygnacji nadziemnych: 2 

1I05e kondygnacji podziemnych: 1 

Powierzchnia zabudowy: 374, 08 m2 

Powierzchnia uZytkowa: 936, 93 m2 

Kubatura: 3 553, 76 m3 

Wysok05e: ok 12 m 

Grupa WYSOk05Ci: niski(N) 
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3.2. Kwalifikacja obiektu ze wzgl~du na przeznaczenie i spos6b 

uzytkowania, strefy pozarowe 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz inforrnacji uzyskanych od zarz<:ldcy 
stwierdzono, ze obiekt zostal zakwalifikowany jako ZL III klasa odpornosci pozarowej 
oraz klasa odpornosci ogniowej. Budynek opr6cz cz~sci podpiwniczonej nie jest 
podzielony na strefy pozarowe wszystko znajduje si~ w jednej strefie. 

Obiektu zakwalifikowano do klasy lIen odpornosci pozarowej. Klas~ okreslono 
na podstawie dostarczonej dokumentacji. Strefa pozarowa ZL III 0 odpornosci 
ogniowej Qd<500 MJ/m2 . 

Klasie e odpornosci pozarowej stawia si~ nast~puj<:lce wymagania co do element6w 
konstrukcyjnych budynku: 

W zwi¥ku z powyzszym elementy budynku wykonano z materiarow 
nierozprzestrzeniajetcych ognia oraz spemiajetcych warunki wy.zej wymienionych klas 
odpornosci ogniowej. 
Objasnienie skr6t6w: 

R- Nosnosc ogniowa 
E- Szczelnosc ogniowa 
1- Izolacyjnosc ogniowa 

30,60,120- czas (wyrazony w minutach) przez kt6ry dany element konstrukcyjny 
zachowa parametry oddzielajetce i nie dopusci do rozprzestrzenienia ognia do innych 
stref poZarowych. 
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3.3. GQstosc obei~zenia ogniowego 

Jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, kt6ra moze powstac przy 
spaleniu materiaJ6w palnych znajdujqcych si~ w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub 
skJadowisku materiarow palnych przypadajqca na jednostk~ powierzchni tego 
obiektu, wyrazona w metrach kwadratowych. 

Zgodnie z przedstawionq dokumentacjq technicznq. Dla stre! ZL parametru 
nie okres/a sie. W czesci KOTtOWNI oestosc obciqzenia ogniowego nie przekracza 
Qd<500 MJ/m2 

3.4. Oeena zagrozenia wybuehem pomieszezen oraz przestrzeni 
zewnQtrznyeh 

Zgodnie z przedstawionq dokumentacjq strefy zagrotenia wybuchem nie 
wystepuia. 

3.5. Przeeiwpoiarowy wyl~eznik p~du 

wy~~I}!!<_'pJ~~~jw_Q.tC!r:Q."YY_pr~!tJ!rn!~§~~QDY_i~§tJl~_~~Ym~tq:D~j_§9@...Qi!t.PJI-Y. 
g!Q'U.!1y-nLw~i~~!!-L {I~tQPi~llliI.: 

Przeciwpozarowy wyJqcznik prqdu jest to element instalacji elektrycznej, sruZy on do 
zabezpieczenia instalacji uZytkowych w trakcie pozaru lub innego zagrozenia i jako 
taki zostaJ wpisany w definicj~ § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporzqdzenia w sprawie ochrony 
przeciwpozarowej budynk6w. Shlzy on do wyJqczenia napi~cia w chronionym 
obiekcie lub w jednej ze stref pozarowych, we wszystkich obwodach z wyJqczeniem 
tych instalacji, kt6rych funkcjonowanie w czasie pozaru jest konieczne. 

Szczegorowe rozmieszczenie przedstawiono w cz~sci graficznej opracowania. 

3.6. Urzctdzenia oraz instalaeje 

W budynku znajduj~ siQ instalaeje: 

a. wodociqgowe i kanalizacyjne, 
b. wentylacyjna grawitacyjna 
c. elektryczna 
d. telekomunikacyjna 
e. odgromowa 
f. odprowadzenie sciek6w 
g. C.O. 
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Instalacje I umtdzenia s.u~ce ochronie przeciwpozarowej: 

a. gasnice, 
b. hydrant wewn~trzne 
c. wyJqcznik przeciwpozarowy pr~du 

3.7. t.~cznosc w sytuacji zagrozenia 

a. grosem, 
b. osobiscie, 
c. telefonicznie. 

3.8. Obiekty s~siaduj~ce 

Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Baboszewo przy ul. Warszawskiej 9 A 
gm. Baboszewo 09-130 na dziatce ewidencyjnej nr 605/2. W bliskim sClsiedztwie 
trasy RaciClz - Ptorisk. W centrum miasta Baboszewo w sClsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej oraz zabudowari ustugowo - handlowych w otocznie zieleni miejskiej. 
Najblizszym obiektem sc:tsiadujc:tcym jest budynek mieszkalny (blok) w odlegrosci ok. 
31 m, budynek mieszkalny niski w odlegrosci ok. 55 po drugiej stroni ulicy. Budynek 
poczty polskiej jest budynkiem w tej samej linii, odst~p mi~dzy budynkami wynosi ok. 
14 m. Wszystkie odlegrosci sc:t podane do budynk6w sc:tsiadujc:tcych nie do granicy 
dziatek. 

Szczeq6lowe rozmieszczenie obiektow sasiadujacych przedstawione w 
czesci graficznej opracowania. 

3.9. Materialy pourowo niebezpieczne 

W obiekcie do procesu grzewczego wykorzystywany jest gaz ziemny z sieci 
og61nej zewn~trznej. Growny zaw6r gazu zlokalizowany jest na scianie budynku od 
strony osiedla (blok6w) Brak jest materiarow pozarowo niebezpiecznych kt6re 
stanowity by bezposrednie zagrozenie w obiekcie i z kt6rymi kazdy miat by 
stycznosc. 
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4. Charakterystyka zagroienia poiarowego 
W przedmiotowym obiekcie do potencjalnego pozaru moze dojsc w wyniku: 

1. Stany awaryjne urz~dzen elektrycznych i elektronicznych: 

• zwarcia, 
• przeci~zenia, 

• przepi~cia. 
2. Stany awaryjne urz~dzen technologicznych, w ktorych sc:t przechowywane, 
przerabiane lub stosowane materialy paine, a w szczegolnosci ciecze i gazy paine. 

3. Nieprzestrzeganie wymagan ochrony ppoz. wymienionych w instrukcjach 
technologiczno-ruchowych. 

4. Brak nadzoru i konserwacji urz~dzen i instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, 
uziemiaj~cych, odgromowych i zabezpieczajc:tcych. 

5. Nieprzestrzeganie przepis6w ppoz. 

6. Zaproszenie ognia przez uZytkownikow obiektu, w tym palenie tytoniu w miejscach 
nie wyznaczonych 

ku podlogi niebezpiecznych pozarowo nie mozna sktadowwo niebezpiecznych. 

8. Samozapalenia, nasc:tczone olejami, smarami tkaniny, wykorzystane 
pozostawione na oddzialywanie termiczne mogc:t ulec samozapaleniu. 

8. Umyslne podpalenie. 

Zr6dlami innych miejscowych zagroien, pochod~cych od otoczenia mog~ bye: 

1. Stany awaryjne urzc:tdzen technologicznych, w ktorych sc:t przechowywane, 
przerabiane lub stosowane substancje, ktore winny sposob niz pozar lub wybuch, 
stanowic:t zagrozenia dla zdrowia, Zycia lub mienia. 

2. Nieprzestrzeganie instrukcji technologiczno-ruchowych obowic:tzujc:tcych 
podczas transportu i stosowania tych substancji. 

3. Brak nadzoru i konserwacji urzc:tdzen technologicznych instalacji, w ktorych 
wyst~pujc:t wlw substancje. 

4. Niesprawnosc urzc:tdzen zabezpieczajc:tcych. 

5. Nieostroznosc w obchodzeniu si~ z tymi substancjami. 

6. ~y w obsrudze urz~dzen. 
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4.1. Potencjalne drogi rozprzestrzeniania siQ poiaru 

Pomimo, iz konstrukcja budynku jest w trudno zapalna, to skladowane na drogach 
komunikacji ogolnej materiafy mog~ miec istotny wpfyw na kierunek i drog~ 

rozprzestrzeniania si~ pozaru. W szczegolnosci do szybkiego rozprzestrzeniania si~ 
ognia moze dojsc w kierunki pionowym. T~ drog~ pozar rozprzestrzenia si~ poprzez: 

• nie wydzielone pozarowo lub niezamykane drzwi, 

• oknami po elewacji budynku, 

• kanalami wentylacji mechanicznej. 

W kierunku poziomy najwi~kszy wpfyw na rozw6j pozaru b~d~ miafy elementy 
wyposazenia wn~trz, t~ drogC\ pozar rozprzestrzenia si~ wzdruz ciC\gow 
komunikacyjnych na poszczeg61nych kondygnacjach. Szczeg61nie waznym elementem 
jest wiasciwe uZytkowanie zastosowanych zabezpieczeri pozarowych. Pozostawienie 
otwartych drzwi przeciwpozarowych nie ograniczy rozprzestrzeniania s~ pozaru i moze 
doprowadzic do sytuacji, w ktorej wiasciwie prowadzona akcja ratowniczo-gasnicza nie 
przyniesie skutku. Ponadto pozar moze rozprzestrzeniac si~ rowniez poprzez 
systemy pDtC\czeri technologicznych mi~zy pomieszczeniami. Tylko wiasciwie 
zabezpieczone przepusty mi~zy scianami SC\ w stanie skutecznie ograniczyc rozw6j i 
skutki pozaru. 

5. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wodQ oraz dojazd do obiektu 

Woda do zewn~trznego gaszenia pozaru b~zie zapewniona z sieci wodoci~gowej 
miejskiej zaopatrzonej w hydranty zewn~trzne 0 wydajnosci 10 dm3/s. Najblizszy 
hydrant znajduje si~ z tyru obiektu obok drogi wjazdowej na parking przy ulicy Jana i 
Antoniego Brodeckich w odleglosci ok. 50 m. 

Szczeg6lowe rozmieszczenie przedstawiono na grafice dolgczone; do 
zalgcznik6w. 

5.1. Droga pozarowa 

Do budynku zapewniono dojazd od ul. Jana i Antoniego Brodeckich oraz od ulicy 
Warszawskiej wjazd z drogi gminnymi asfaltowymi na teren wok61 obiektu 
utwardzony kostkC\ brukowC\. Dost~p do obiektu odbywa si~ z kazdej strony bez 
wi~kszych utrudnieri (jedynie to zastawiony dojazd samochodami na parkingu). Drogi 
spemiajC\ normy RozporzC\dzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracyjnych 
z dnia 24 lipca 2009 r. 
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6. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich 
sprawdzania 

Zgodnie z cytowanym na wst~pie rozporzCldzeniem MSWIA, z 
kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny bye 
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji*, zapewniajqce mozliwose szybkiego i 
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub obj~tej pozarem, dostosowane 
do liczby i stanu sprawnosci os6b przebywajqcych w obiekcie oraz jego 
funkcji, konstrukcji i wymiarow, a takze bye zastosowane techniczne srodki 
zabezpieczenia przeciwpozarowego. 

Ewakuacja jest to dziamnie, ktore rna na celu zapewnlenle osobom 
przebywajqcym w obiekcie szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy obj~tej pozarem 
lub strefy zagrozonej. 

Do cel6w ewakuacji sruZq: 

./ Drzwi ewakuacyjne prowadzqce bezposrednio na zewnqtrz budynku 

./ Poziome drogi ewakuacji - korytarze. 

W celu zapewnienia warunk6w bezpiecznej ewakuacji ludzi, w budynku zabrania si~: 

./ skmdowania matericH6w palnych na drogach komunikacji og61nej, 

./ ustawiania na korytarzach i w przejsciach jakichkolwiek przedmiot6w 

utrudniajqcych ewakuacj~, 

./ zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemozliwiajqcy ich 

natychmiastowe otwarcie, 

./ uniemozliwiania lub ograniczania dost~pu do wyjse ewakuacyjnych, 

./ stosowania na drogach komunikacji ogolnej, sruzqcych celom ewakuacji, 

palnych element6w wystroju wn~trz; okmdziny scienne powinny spt*niae 

wymagania dla elementow trudno zapalnych, 

./ stosowania mtwo zapalnych wykmdzin podrogowych na drogach sruzClcych 

celom ewakuacji, 

./ prowadzenia instalacji zawierajqcych media paine wzdruz drag ewakuacyjnych, 

W obiekcie do cel6w ewakuacji sruZq dwie pary drzwi gtownych znajdujqcych si~ na 

parterze od strony ul . Warszawskiej i drugi prowadzqce na teren parkingu za 

budynkiem. Z pi~ter ewakuacja prowadzi klatkami schodowymi po dw6ch stronach 

budynki szerokose schodow ok. 1,30 m. 
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Z piwnic ewakuacja odbywa sifi! schodami do g6ry i do wyjsc gt6wnych schody 

znajdujq sifi! tez z dw6ch stron budynku. 

Og6lem w budynku moie przebvwac ok. 40 os6b s talych prscownik6w. Plus 

interesanei kt6rzy odwiedzaia Urzad Gminy w ciagu godzin prser. 

Drugosc przejsc ewakuacyjnych nie przekracza 40m. 

• Przejscia nie prowadzq przez wifi!cej niz 3 pomieszczenia. 
• Drugosc dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) nie przekracza 30 m, 

przy dw6ch nie przekracza 60m 
• Dla czfi!sci magazynowej dtugosc dojsc (przy 2 dojsciach) nie przekracza 

100m. 
• Szerokosc poziomych dr6g ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m. 
• Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen 0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 
• Drugosc dojsc Szerokosc dr6g ewakuacyjnych jest wifi!ksza nit 120crn 
• Drzwi ewakuacyjne z budynku z kierunkiem otwierania na zewnqtrz a 

szerokosci jednego skrzydta co najmniej 0,9m. 

Szczeg6towe oznaczenie wyjsc 
zatqczniku do Instrukcji. 

6.1. Warunki za~dzenia ewakuacji. 

dr6g ewakuacyjnych przedstawiono w 

Ewakuacjfi! ludzi z budynku lub jego cZfi!sci zarzqdza sifi! w przypadku powstania 
zdarzenia, kt6rego rozmiary wskazujq na mozliwosc zagrozenia zdrowia lub zycia 
os6b znajdujqcych sifi! w obiekcie. Za takie zdarzenie nalety uznac: 

• pozar powstaty w pomieszczeniach, w kt6rych stosowane Sq materiaty tatwo 

zapalne, z uwagi na mozliwosc szybkiego rozprzestrzenienia sifi! pozaru, 

• pozar, w wyniku kt6rego wydzielajq sifi! substancje toksyczne lub powstaje 

duze zadymienie, 

• pozar, kt6rego nie udaJo sifi! ugasic gasnicami 

• katde inne niz pozar zdarzenie, stanowiqce zagrozenie dla konstrukcji 

budynku lub zagrazajqce zdrowiu lub tyciu przebywajqcych w nim os6b. 
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6.2. Wskazania i obowi~zki w czasie prowadzenia ewakuacji ludzi z 
obiektu. 

W przypadku wyst~pienia zagrozenia powoduj~cego koniecznosc przeprowadzenia 

ewakuacji osob i mienia z obiektu, decyzj~ 0 ewakuacji podejmuj~ zarzadca rwOJD 
obiektu lub inny pracownik ktory pierwszy zauwazy pozar lub inne zagrozenie. 

Za ewakuac;e poszczegolnych z pomieszczeri w ktorych przebvwaja osoby z 

zewnatrz odpowiada;a pracownicy ktorzy znajda budynek w ktorym pracuja. 

Ewakuacja z innych obiekt6w nieb~d~cych cz~sci~ budynku prowadzi kierownik 

odpowiedzialny za dane pomieszczenia. 

Po podj~ciu decyzji 0 ewakuacji os6b i mienia nalei:y: 

1. Niezwtocznie powiadomic wszystkie osoby przebywaj~ce w danym obiekcie 0 

powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci ewakuacji. 

2. Za sprawnosc i skutecznosc ewakuacji odpowiedzialny jest koordynator ewakuacji 
zgodnie z ponizszym zestawieniem: 

Uwaga: Za koordynacj~ ewakuacji osob nie~~cych pracownikami ZakJadu a 
przebywajqcymi na jego terenie, odpowiada osoba, na kt6rej zlecenie ww. osoby 
wykonuj~ prace. 

3. W pierwszej kolejnosci nalei:y ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktorych 
powstat pozar lub ktore znajdujq si~ na drodze rozprzestrzeniania si~ ognia, oraz 
pomieszczen, z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych dr6g ewakuacji moze 
zostac odci~te przez pozar lub zadymienie. 

4. W przypadku odci~cia dr6g ruchu dla pojedynczych os6b lub grup, nalety 
niezwrocznie dost~pnymi srodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy 
os6b znajdujqcych si~ na zewn~trz odci~tej strefy - powiadomic kierownika akcji 
ewakuacyjnej. Ludzi odci~tych od drogi wyjscia, a znajduj~cych si~ w strefie 
zagrozenia, nalei:y zebrac w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrodJa pozaru 
i w miar~ posiadanych srodkow i istniej~cych warunkow ewakuowac z zewn~trz, przy 
pomocy sprz~tu ratowniczego przybyJych jednostek straty pozarnej lub innych 
jednostek ratowniczych. 

5. Przy silnym zadymieniu dr6g ewakuacyjnych nalety poruszac si~ w pozycji 
pochylonej, starajqc si~ trzymac gtow~ jak najnizej ze wzgl~du na mniejsze 
zadymienie panuj~ce w dolnych partiach pomieszczen i drag ewakuacyjnych. 

19/46 
Centrum bhp i ppoZ. KLONIK Aleksandra Olszyna 09-300 Luromin ul. Szpitalna 83/87/44 tel. 514254 948 www.bhpklonik.pf 



Instrukcja Bezpieczenstwa POZarowego 
Budynek Administracyjny - Urz,du Gminy w Baboszewie 1 Data opracowania: 

Lipiec 2019 r. 

6. Usta i drogi oddechowe naleZy w miar~ mozliwosci zasJaniac chustkC{ zamoczonC{ 
w wodzie - spos6b ten uJatwia oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione 
odcinki dr6g ewakuacyjnych naleZy poruszac si~ wzdJuz scian, by nie stracic 
orientacji co do kierunku ruchu. 

7. Ewakuacja mienia nie moze odbywac si~ kosztem sil i srodk6w niezb~dnych do 
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacj~ mienia nalezy rozpoczC{c od najcenniejszych 
przedmiot6w, walor6w, urzC{dzeri i dokumentacji. NaieZy wykorzystac do tego 
wszystkie sprawne fizycznie osoby. 

8. Po zakoriczeniu ewakuacji os6b naleZy dokJadnie sprawdzic, czy wszyscy ludzie 
opuscili poszczeg61ne pomieszczenia na terenie obj~tym ewakuacjC{. Przy 
niezgodnosci stanu osobowego ludzi ewakuowanych z ilosciC{ os6b przebywaj~cych 
w obiekcie, naleZy natychmiast fakt ten zgrosic jednostkom ratowniczym przybyJym 
na miejsce akcji i przeprowadzic ponowne sprawdzenie pomieszczeri i kondygnacji 
budynku. 

9. W przypadku przybycia jednostek strazy pozamej w trakcie akcji ewakuacyjnej, 
kieruj~cy jej przebiegiem, zobowi~zany jest do zlozenia kr6tkiej informacji 0 

przebiegu akcji ewakuacyjnej, a nast~pnie podporz~dkowania si~ dow6dcy przybylej 
jednostki straZy pozamej. 

10. Osoby, kt6re opusciJy budynek udaj~ si~ do miejsca zbi6rki po ewakuacji zgodnie z 
oznaczeniem przedstawionym w tresci graficznej opracowania. 

11. Obowi~ki os6b przebywaj~cych w budynku na wypadek ogroszenia alarmu 
ewakuacyjnego: 

- przerwac pra~ w miar~ mozliwosci wytc:tczyc wszystkie urz~dzenia 

elektryczne oraz pozamykac okna, 

- zamykac drzwi z pomieszczen (ostatnia osoba wychod~ca z pomieszczenia) 

- przyst~pic do realizacji zadari powierzonych na czas ewakuacji, 

- post~powac zgodnie z komunikatami osoby kierujC{cej akcj~ ratowniczo-

gasnicz~ i ewakuacj~ 

- kierowac si~ do wyjsc ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem wyznaczonym 

przez oznakowanie ewakuacyjne 

- nie ulegac panice, 

- poruszac si~ dynamicznie w spos6b nie utrudniaj~cy ewakuacji innym osobom 

- przestrzegac zakazu korzystania z windy w celu ewakuacji 

- przestrzegac kierunk6w ewakuacji 
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- zgromadzic si~ punkcie wyznaczonym na zewn~trz budynku (miejsce 

oznakowane zielon~ tabli~ "MIEJSCE ZBI6RKI PO EWAKUACJI") punkt 

wskazany w zahlczniku graficznym do niniejszego opracowania, 

- w czasie ewakuacji os6b zabronione jest dokonywanie ewakuacji mienia. 

W czasie ewakuacji zabrania siQ: 

- powrotu do budynku (np. po pozostawione przedmioty) do czasu 

odwolania ewakuacji, 

- korzystania z diwig6w osobowych, 

- oddalania si, z miejsca wyznaczonego jako punkt zbi6rki. 

Zadania osoby kierujilcej ewakuacjil (koordynatora ewakuacji): 

- ogmszanie komunikat6w 0 ewakuacji w przypadku pozar6w 

Przvkladowv komunikat: 

" Uwaga I Na terenie obiektu powstal pOiarl Prosze opuscic budvnekl". 

Na/eiy przy tym pamietac. aby swoim zachowaniem nie wzbudzac paniki. 

- ogtaszanie ewakuacji w przypadku zagrozen innych niz po.zar 

- koordynacja ewakuacji, 

- mobilizowanie pracownik6w do sprawnego rozpocz~cia ewakuacji, 

- przeciwdziahmie pan ice, 

- nadzorowanie przestrzegania zasad ewakuacji przez pozostcHy'ch uZytkownik6w 

budynku, 

- wskazanie altematywnej drogi ewakuacji w przypadku braku mozliwosci 

skorzystania z drogi ewakuacji wyznaczonej przez oznakowanie, 

- wskazanie miejsca zbi6rki po ewakuacji, 

- wyznaczanie os6b do pomocy przy ewakuacji ludzi 0 ograniczonej mozliwosci 

poruszania si~, 

- wyznaczanie os6b odpowiedzialnych za ewakuacj~ mienia lub zabezpieczenie 

wartosciowych danych, dokument6w lub przedmiot6w. 
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6.3. Sposoby postQPowania na wypadek pOZaru i innego miejscowego 
zag rozenia. 

Zgodnie z art. 9 Ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej. kazdy kto zauwaZy 
pozar ( .. ) jest zobowiClzany niezwtocznie zawiadomic osoby znajdujClce si~ w strefie 
zagrozenia oraz centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostk~ ochrony 
przeciwpozarowej albo Policj~ ( ... ). Post~pujClc zgodnie z poniZszymi wytycznymi. 

przy alarmowaniu telefonicznym strazy pozarnej, nalezy: 

wykrQcic wlasciwy numer 998 lub 112 

a) po zgroszeniu si~ dyzurnego, podac nast~pujClce informacje: 

b) Zglaszam pOZar w Budynku Urz~du Gminy w miejscowosci 

Baboszewo gm. Baboszewo 09-130 przy ul. Warszawskiej 9A. 

c) Pali siQ w cZQsci budynku ......... (podaj nazw~ np. pomieszczenie 

magazynowe) 

d) Pa1it siQ ....... ........... (okresl co si~ pali np. elementy zmagazynowane, 

papier. folia) 

e) Spr6buj okreslic jak duzy jest pozar np. HZadymiona jest cala salan. 

f) Jesli sit ranni podaj ich liczb~, orientacyjny rodzaj obrazen (np. 

poparzenia, zlamania) i stan (przytomny/nieprzytomny). 

g) Jezeli masz takCl wiedz~ podaj informacj~ czy w cz~sci budynku 

w kt6rej jest pozar znajdujCl si~ ludzie? 

h) Jezeli dyzurny zapyta, podaj swoje imi~ i nazwisko oraz numer telefonu, 

z kt6rego dzwonisz do PSP. 

UWAGA: Zawsze w pierwszej kolejnosci podajemv. gdzie sie pa/i i co 

sie pali. w przvPadku rozladowania sie te/efonu sluzbv ratunkowe 

juz posiadaja podstawowe informacje. gdzie wyslac ekipy 

ratunkowe. 
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Hie odklada; sluchawki. dopoki dviurnv PSP nie potwierdzi 

przviecia zgloszenia. Sluchaj dyiumego i udzielaj mu tych 

informacii, 0 ktore pvta. 

W zaleznosci od potrzeb nalei}' zaalarmowac pozostale sluzby ratownicze: 

POGOTOWIE RATUNKOWE -999/112 

POLlCJA -997/112 

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE -991 

STRAZ POZARNA - 998/112 
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6.4. Czynniki powodujilce utrudnienia w ewakuacji 

Czynniki powodujatce utrudnienia podczas ewakuacji 

Podczas pozaru podstawowymi czynnikami decydujc:tcymi 0 stopniu zagrozenia 
utrudnienia w ewakuacji sc:t: 

a) ograniczenie widocznosci, 
b) toksyczne produkty spalania, 
c) wysoka temperatura gaz6w pozarowych, 
d) promieniowanie cieplne. 

Ograniczenie widocznosci 

Dym utrudnia przede wszystkim ewakuacj~ ludzi, gdyz ogranicza widocznosc. 
Ograniczenie widocznosci powoduje, ze ludzie tracct orientacj~ w budynku i mimo 
istnienia odpowiednich znak6w wskazujc:tcych kierunek ewakuacji, nie mog~ 

odnalezc wmsciwej drogi. Czlowiek w6wczas narazony jest na oddzialywanie 
pozostalych czynnik6w stanowic:tcych zagrozenie dla jego zycia. Szacuje si~, ze 
w du:zym zadymieniu czrowiek porusza si~ z pr~dkoscic:t osoby ociemniarej od okolo 
0,2 do 0,3 m/s. 

Dopuszczalna widocznosc w przypadku ludzi znajc:tcych budynek powinna 
wynosic nie mniej niz 3m tzn. powinna ona umozliwic poruszanie si~ z pr~dkosci~ 
odpowiadaj~~ pr~dkosci poruszania si~ w ciemnosci (0,3 m/s). Przy malym 
zadymieniu (widocznosc 10-12m) pr~dkosci poruszania si~ w atmosferze 
drazni~cego lub niedra,inic:tcego dymu sc:t zblizone i wynoszc:t 0,8-0,9 m/s. 
Ograniczenie widocznosci to pierwszy parametr krytyczny, kt6ry zostanie 
przekroczony podczas pozaru 

Spadek stQzenia tlenu 

Duze zagrozenie dla ludzi stanowi drastyczny spadek st~zenia tlenu, kt6ry 
zostaje pochlaniany w procesie spalania, osic:tgaj~c po kilku minutach st~zenie tlenu 
rz~du 10%, przy czym niezb~dne do przezycia przyjmuje si~ st~zenie 7%. Tlen 
pochlaniany jest nie tylko podczas bezposredniego spalania paliwa, ale r6wniez przy 
dopalaniu si~ cz~steczek sadzy znajdujc:tcych si~ w dymie. Z tego powodu, 
niebezpieczny spadek st~zenia tlenu moze wyst~pic nawet w znacznych 
odleglosciach od zr6dla ognia. 
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WpIyw s~:zenia tlenu na organizm ludzki 

St~zenie tlenu Objawy 

15+21 Brak 

12+15 Zm~czenie 

8+12 Zawroty gIowy, nudnoSci 

6+8 
Skrajne wyczerpanie, duszenie si~, 

zapasc 

3-+£ Utrata przytomnoSci, w ~u minut mozliwa 
smierc 

0+3 Utrata przytomnoSci, w dqgu sekund smierc 

Zr6dro: Quintiere J. G. Prinei les of fire behaviour. 'P Delmar 1998. 

Temperatura gaz6w poiarowych 

Temperatura powstaj~cego dymu jest zalezna od wielkosci pozaru oraz czasu 
jego trwania. przyjmuje si~, ze niebezpieczenstwo stanowi kontakt z dymem 
o temperaturze przekraczaj~cej 120°C. Temperatura ta moze spowodowac 
poparzenia sk6ry i poparzenia drag oddechowych. To drugie uwaza si~, za gh)wn~ 
przyczyn~ zgon6w, powstalych w wyniku oddzialywania cieplnego. Ze wzgl~du na 
maly ci~zar wmsciwy gor~cego dymu, obserwuje si~ zjawisko jego unoszenia do 
warstwy podsufitowej. Wysokie pomieszczenia mog~ zminimalizowac ryzyko 
poparzeri os6b podejmuj~cych ewakuacj~. Nawet przy projektowaniu budynku, 
polskie warunki techniczno budowlane pozwalaj~ powi~kszyc drog~ przejscia 
ewakuacyjnego 0 25% w przypadku pomieszczen posiadaj~cych wysokosc powyzej 
5m. 

Promieniowanie cieplne 

Promieniowanie cieplne stanowi bezposrednie zagrozenie dla zdrowia 
czrowieka. Oddzialywanie ciepm radiacyjnego 0 g~stosci strumienia promieniowania 
przekraczaj~cej wartosc 2,5 kW/m2, przy temperaturze powierzchni promieniuj~cych 
oketo 200°C, moze spowodowac oparzenia nieostoni~tej cz~sci sk6ry. Wraz ze 
wzrostem g~stosci strumienia promieniowania i wydhJZeniem czasu ekspozycji 
zagrozenie roSnie. 
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6.5. Miejsce zbi6rki po ewakuacji 

Po ogIoszeniu ewakuacji bezwzgl~dnie wszystkie osoby ewakuowane 

zobowiqzani Sq do zebrania si~ w miejscu zbi6rki po ewakuacji. Ma to na celu 

przeliczenie zgromadzonych os6b i sprawdzenie czy wszyscy si~ ewakuowali. Na 

miejsce zbi6rki po ewakuacji wyznacza si~ miejsce l_tyJP..P-'l(jYIJ./(lll!@.I!.!r!s[I1!Jy' 

99~ __ ctlJl9!fl_ mi..ej§glt ..Rg!ti_ J!l.J.tiy!'..kj!J!'1- JJ..ct _ §J!.qOy __ Ill.:. _Wg!f~gy!!!sl.~ _Q.1}91c. 

pgy§..t!l!'..I!.IL!lP..t9R.1.J.!J9y!fJ99.. oznaczone zgodnie z grafikq. Na miejscu zbi6rki 

kierujqcy ewakuacjq musi sprawdzie stan osobowy pracownik6w oraz w miar~ 

moi:liwosci os6b przebywajqcych w tym czasie w budynku - w razie 

stwierdzenia nieobecnosci kogokolwiek, naleiy fakt ten zglosic, osobie 

kierujctcej ewakuacjct lub ratownikom. 

6.6. Rozmiar pozaru a rozpocz9cie ewakuacji 

Nie kai:dy poi:ar powinien determinowae rozpocz~cie ewakuacji, jednak kai:dy 
pOi:ar wymaga od uZytkownika budynku reakcji. Na potrzeby niniejszego 
opracowania oraz umtwienia podejmowania decyzji 0 ewakuacji wprowadza si~ 

poj~cie: 

Poiar - jest to zdarzenie, kt6ry (w danym momencie) nie zagrai:a zdrowiu i Zyciu 
ui:ytkownik6w budynku i kt6ry moi:na zwalczye przy pomocy podr~cznego sprz~tu 
gasniczego 

Cechy charakterystyczne poi:aru: zadymienie znacznie ograniczajqce widocznose, 
wysokie promieniowanie cieplne, swoim zasi~giem obejmuje kilka element6w, 
zaczyna si~ spalae faza gazowa. 

W przypadku zauwazenia poiaru, pierwsZct reakcjct powinno byc: 

a) Powiadomienie okrzykiem wszystkich os6b znajdujqcych si~ 

pomieszczenia. Przekaz powinien bye jasny - Uwaga! 
pomieszczenie! Prosz, si, ewakuowacl 

b) Jak najszybciej naleZy zadzwonie po strai: poi:arnq (998, 112) 

c) Bezzw~ocznie nalei:y opuscie budynek 

w poblizu 
Pali sit 
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Pozar to ukmd dynamiczny, cz~sto rozwijaj~cy si~ w post~pie funkcji kwadratowej. 
Oznacza to, ze im wyzsza moc pozaru, tym szybciej b~dzie si~ on rozwijal 
i rozprzestrzenial. W tym przypadku, nie zaleca si~ podejmowania pr6by gaszenia 
po.zaru gasniCCl. Takie dziamnie wi~zaroby si~ z podejsciem w poblize pozaru. 
Czlowiek bez specjalnego ubrania i sprz~tu, szybko uleglby poparzeniu, zatruciu 
toksycznymi produktami spalania lub stracilby przytomnosc. W rezultacie mogmby 
nast~pie smierc lub wyst~pie ci~zki uszczerbek na zdrowiu. Zatem w przypadku 
dUZych pozar6w, priorytetem powinno bye powiadomienie os6b znajduj~cych si~ w 
s~siedztwie pozaru, a nast~pnie wezwanie strazy pozarnej i jednoczesne podj~cie 
decyzji 0 ewakuacji z budynku. 

6.7. Sposoby i srodki ogtaszania ewakuacji 

W budynku podstawowym srodkiem sruz~cym do ogmszania alarrnu 
o powstalym zagrozeniu, s~: 

a) inforrnacja przekazana sIDwnie (krzykiem), 
b) informacja przekazana telefonicznie (za pomoCCl telefonii kom6rkowej), 
c) informacja przekazana golicem 

6.8. Prowadzenie probnych ewakuacji, 

§ 17. 1. Rozporz~dzenia [3] stanowi iz "Wlasciciel lub zarz~dca obiektu 
przeznaczonego dla ponad 50 os6b b~d~cych jego stalymi uZytkownikami, 
niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz 
na 2 lata przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunk6w 
ewakuacji z carego obiektu". 

W celu poprawnej interpretacji powyzszego zapisu naleZy sobie zadae pytanie 
czy w obiekcie zaistnieje sytuacja, w kt6rej moze jednoczesnie przebywac ponad 50 
pracownik6w b~d~cych jego stalymi uZytkownikami tj. przebywaj~cych w obiekcie co 
najmniej 4h w ciClgu doby. 

Zgodnje z powyZszym W obiekcie Die istnieje DrawDy obowiazek 
przeDrQW8dzaDia pr6bDych ewakuacii. 

Jldolk biQ[lc pod YMt9Q funk~YlDQic ubtkQWCl Qbi§kty dQ,bm b.yJQ bx 
takl ~kYJ~' RlDprmu.dl;i~! 

Ponadto § 17.4. Rozporz~dzenia {3} m6wi iz nWlasciciellub zarz~dca obiektu 
powiadamia wmsciwego mleJscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 
Palistwowej StraZy Pozarnej 0 terrninie przeprowadzenia dziamli, 0 kt6rych mowa w 
ust. 1, nie p6zniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem. 
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Z punktu widzenia ochrony przeciwpo.zarowej, przeprowadzanie probnych 
ewakuacji jest niezwykle korzystne i dorainie poprawia bezpieczenstwo. 

Podczas prowadzenia ewakuacji nalei:y przestrzegac ponizszych wytycznych: 

a) Koordynatorzy ewakuacji s~ odpowiedzialni za przekazanie informacji 0 

koniecznosci ewakuacji wszystkim osobom z przestrzeni, za ktor~ 

odpowiadaj~. 

b) Wszyscy pracownicy po zrealizowaniu wst~pnych zadan powinni opuscie 
budynek, a nast~pnie udae si~ do miejsca zbiorki ewakuacji. 

c) nalei:y starae si~, aby drzwi pomieszczen (w kt6rych wyst~pU pozar) 
pozostaly po ewakuacji zamkni~te, tak zeby rozwoj pozaru by~ utrudniony. 

d) drzwi nie powinny bye zamykane na klucz. 
e) pracownicy powinni udae si~ w kierunku najblizej porozonych drzwi 

ewakuacyjnych prowadz~cych na zewn~trz. 
f) w przypadku pozaru do ewakuacji nalezy wybierae drog~ najmniej 

zadymion~. 

g) osoby ewakuuj~ce si~ powinny poruszae si~ w spos6b ~nny, bez zb~nego 
zatrzymywania i innych czynnosci mog~cych zak~cie sprawn~ ewakuacj~. 

h) koordynatorzy ewakuacji ustalaj~ czy wsz~dzie zostaJ odebrany komunikat 0 

ewakuacji i czy nikt sposr6d pracownikow i uZytkownikow nie zosta~ w strefie 
zagrozenia. 

i) osobom poszkodowanym naleZy zapewnie transport i opiek~. 
j) w przypadku ewakuacji mienia naleZy je skmdowae w miejscu dozorowanym 

najlepiej w poblizu miejsca zbi6rki ewakuacji. 

UWAGA- wytyczne ewakuacji, powinny bye realizowane z wytycznymi post~powania 
na wypadek pozaru. 

7. Zasady uzycia, rozmieszczania 
sprzQtu gasniczego 

7.1. Grupy pozarow 

oznakowania podrQcznego 

W literaturze istnieje podzia~ pozarow na 5 grup. Pozary kazdej grupy mozna 
gasie uzywaj~c podr~cznego sprz~tu gasniczego. 
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UWAGA!!! 

Podr czn s rz t asnicz slui do aszenia oiar6w w zarodku 
ierwsze' fazie ich rozwo ·u. 

Do podr~cznego sprz~tu gasmczego zaliczamy gasmce pianowe, proszkowe, 
sniegowe, mare agregaty gasnicze (do 25 kg srodka gasniczego), hydranty 
wewn~trzne 

Grupa Rodzaj palclcego siQ Rodzaj srodka gasniczego 
materialu 

A ciaJa stale pochodzenia woda, piana gasnicza, 
organicznego, przy spalaniu proszek gasniczy, dwutlenek 
kt6rych wyst~puje zjawisko w~gla 
zarzenia (np. drewno, papier 
itp. materiaty) 

B ciecze paine i substancje piana ' . gasnlcza, proszek 
state topniejClce wskutek gasniczy, dwutlenek w~gla, 
ciepla (np. rozpuszczalniki, halon 
pasty do podlogi, topiClce si~ 
tworzywa sztuczne) 

C gazy paine (gaz miejski, proszek gasniczy, dwutlenek 
metan, propan-butan) w~gla, halon 

0 metale paine (np. potas, s6d, Specjalne proszki gasnicze 
term it) 

F Uuszcze i oleje w srodki syntetyczne AFFF 
urzCldzeniach kuchennych 

7.2. Podr,czny sprz,t gasniczy W obiekcie 
Bardzo waznym elementem ochrony przeciwpozarowej jest umiej~tnosc 

zwalczania pozarow w zarodku. Bardzo cz~sto osoby nie majc:t wiedzy 
o podstawowych whisciwosciach gasnic. W tym dziale zostanie omowiony podr~czny 
sprz~t sruzc:tcy do gaszenia pozarow. W zamieszczonej nizej tabeli okreslono czas 
wyrzutu srodka gasniczego w zaleznosci od jego masy zawartej w gasnicy (zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w polskich normach). 

Ilose srodka gasniczego Czas 

Do 3 kg/dm3 6s 

Od 3 do 6 kg/dm3 9s 

Od 6 do 10 kg/dm3 12s 

Powyi:ej 10 kg/dm3 15s 
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Gasnica proszkowa 

TYP X GP-6(4)X-ABC 

Gasnice proszkowe Sq najcz~sciej uZywanymi urzqdzeniami, ze wzgl~du na 
niskq cen~, dobrq skutecznosc gaszenia oraz uniwersalnosc. Takim sprz~tem 

mozemy gasic najcz~sciej wyst~pujqce grupy pozarow- czyli ABC. Dodatkowq 
zaletq jest mozliwosc gaszenia urzqdzen elektrycznych pod napi~ciem do 1000 V. 
Istniejq na rynku specjalistyczne gasnice proszkowe, kt6rymi mozna gasic 
urzqdzenia pod napi~ciem do 15KV. 

Urzqdzenia te posiadajq r6wniez wady. Proszek gasniczy po zgaszeniu pozaru w 
obecnosci sprz~tu elektrycznego bqdz elektronicznego moze doprowadzic do awarii 
tych urzqdzen. Proszek osadza si~ na urzqdzeniach tworzqC izolacyjnq warstewk~ 
zrozonq z pytu mogqcq doprowadzic do nieprawidtowego funkcjonowania elektroniki. 

Dzialanie gasnicze proszku polega gt6wnie na efektach inhibicji i Uumienia. Zjawisko 
inhibicji polega na przerwaniu w istniejqcych promieniach hlncuch6w reakcji. Proszek 
gasniczy wchodzi w reakcj~ z ptomieniem, co w rezultacie przerywa proces spalania. 
Dodatkowo proszek gasniczy podczas kontaktu z materiarem palnym np. grupy A, 
topi si~ odbierajqc energi~. 

7.3. Wymagana ilose srodka gasniczego W obiekcie 
Przy obliczaniu wymaganej ilosci jednostek masy srodka gasniczego przyj~to 

zasad~, iz na kazde 100 m2(strefa ZL) powierzchni strefy pozarowej powinno 
przypadac minimum 2 kg (Iub 3 dm3) srodka gasniczego. W przypadku strefy 
pozarowej PM wartosc ta przypada na kazde 300 m2 

Biorqc powyzsze zasady pod uwag~ oraz majqc na uwadze wyst~pujqce i stosowane 
w budynku materiafy oraz ukhld funkcjonalny pomieszczen wyposazono go w 
nast~pujqcq minimalnq ilosc podr~cznego sprz~tu gasniczego 

~ catv budynek - ok. 15 gasnice proszkowe ABC 4 kg, 

Dodatkowo zaleca si~ wyposazenie 
serwerownie, pracownie komputerowe) w 
wyposaZenia podr~czny sprz~t gasniczy. 

wybranych 
odpowiedni 

pomieszczen (np. 
do wyst~pujqcego 
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Gasnice na wyposazeniu budynku powinny posiadac aktualne Swiadectwo 
dopuszczenia (certyfikat) do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez 
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie. 

Umtdzenia przeciwpoiarowe i gas nice powinny bye nie rzadziej nit raz w 
roku (Iub zgodnie z zaleceniami producenta) konserwowane przez 
uprawnionego konserwatora. 

Szczegorowe rozmieszczenie podr~cznego sprz~tu gasniczego przedstawiono 
na rzucie stanowi~cym zat~cznik do IBP. 

Zaleca sie. by w mieiscu wystepowania gasnic b y/ do nich swobodny dostep 
wodleg/osci 1 m. wok61 sprzetu przeciwpoiarowego ti. nie moga bye one zastawione 
kartonami. rega/ami czy paletami. 

Sprzet oznakowany tablicami poiamiczymi zgodnie z Norma PN-92/N-012S6. 

Zasadv uivcia gasnic: 

Gdy nie znamy dokJadnie sposobu posrugiwania si~ gasni~ przed uzyciem gasnicy 
naleZy zerkn~c na jej etykiet~. Na etykiecie znajduje si~ w forrnie 2-3 kr6tkich zdari i 
prostych rysunk6w spos6b jej uZycia. Po zapoznaniu si~ z instrukcj~ uzycia gasnicy, 
b~dziemy wiedzieli nie tylko jak jej uZyc, ale przede wszystkim nie uszkodzimy jej. W 
przypadku ztego uZycia gasnicy, moze ona w og61e nie zadziaJac. 

nICe ze una 

• spos6b magazynowania czynnika wyrzucaj~cego srodek gasniczy 
• grup poi:ar6w, do kt6rych zostaJa przystosowana np ABC. 

Spos6b magazynowania czynnika wyrzucaj~cego srodek gasniczy wptywa na 
procedur~ uZycia gasnicy. 

Gasnice typu x - gasnice, w kt6rych srodek gasniczy znajduje si~ pod stalym 
cisnieniem tzn., ze czynnik wyrzucaj~cy znajduje si~ razem ze srodkiem gasniczym 
w jednym zbiomiku. Procedura uZycia tego typu gasnicy: 
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1. WyciClgnClc zabezpieczenie 
2. WyjClc WClz z uchwytu, skierowac na zr6dro ognia, nacisnClc dZwigni~. 

Gasnice typu z - gasnice, w kt6rych czynnik wyrzucajClcy np. C02 srodek gasniczy 
znajduje si~ w naboju loddzielnym zbiornikul. Gasnice tego typu uruchamiamy w 
spos6b nast~pujClcy: 

1. WyjClc zawleczk~, 
2. NacisnClc dZwigni~ zaworu, zwolnic jCl, odczekac 3 sekundy, 
3. NacisnClc dZwigni~ ponownie, strumieri proszku skierowac na zr6dto pozaru. 

Spos6b uZycia gasnlcy powlnlen znajdowac si~ na etykiecie. Etykieta zawiera 
informacj~, m6wiClCCl r6wniez 0 tym, do jakich grup pozar6w gasnica przede 
wszystkim nadaje si~ oraz czy gasni~ mozna bezpiecznie uZyc do gaszenia 
urzCldzeri elektrycznych pod napi~ciem. To jakie gasnice sCl w budynku oraz jak ich 
prawidtowo uZywac powinna okreslac instrukcja bezpieczeristwa pozarowego, 
oczywiscie jesli takowa jest opracowana. 

Gdy gasimy pozar Izewn~trznyl tzn. na zewnCltrz budynku przy wyborze miejsca, z 
kt6rego b~dziemy gasic, naleZy wziClC pod uwag~ kierunek wiatru, zapobiegnie to 
sytuacji, w kt6rej znalezli bysmy si~ w chmurze dymu lub w obJoku wyrzucanego z 
gasnicy np. proszku gasniczego. W takim przypadku, jesli to mozliwe ustawiamy si~ 
zwiatrem. 
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Najbardziej efektywnym sposobem gaszenia jest zgromadzenie kilku gasmc i 
jednoczesne uZycie ich przez kilka os6b. Aby najefektywniej i zgodnie z 
przeznaczeniem uZywae gasmc nalezato by wzi~e udziat w szkolenia 
przeciwpozarowym lub zapoznae si~ z instrukcjet bezpieczenstwa pozarowego. 

7.4. Zasady rozmieszczania gasnic 

a) Sprz~t powinien bye umieszczony w miejscach tatwo dost~pnych 
i widocznych, np. przy wejsciach, przy klatkach schodowych, przy przejsciach, 
w korytarzach, przy wyjsciach na zewn~trz pomieszczen. 

b) Miejsce usytuowania sprz~tu powinno bye oznakowane zgodnie z PN. 
c) Do sprz~tu powinno bye zapewnione dojscie 0 szerokosci co najmniej 1 m. 
d) Sprz~tu nie naleZy umieszczae w miejscach, gdzie jest narazony na 

uszkodzenia mechaniczne oraz w poblizu zr6det ciepm. 
e) Odlegrose z kazdego miejsca w obiekcie, w kt6rym moze przebywae czrowiek, 

do najblizszej gasnicy nie powinna bye wi~ksza niz 30 m. 

8. Sposoby poddawania przegl~dom technicznym i czynnosciom 
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urz~dzen przeciwpozarowych i 

gasnic oraz innych instalacji. 

8.1. Pod",czny sprz,t gasniczy 
Przegl~dy techniczne i czynnosci konserwacyjne wszystkich typ6w gasnic, 

powinny bye prowadzone w okresach i w spos6b zgodny z instrukcj~ ustalonet przez 
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Remonty gasnic naleZy wykonywae 
raz na 5 lat. Na taki okres czasu wydawane Set dopuszczenia do uZytkowania 
podr~cznych sprz~t6w gasniczych. 
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Podczas ogl,dzin nalezy sprawdzic przede wszystkim: 

a. wskazania cisnienia na manometrze gasnicy, 

b. termin badan UDT, 

c. og61ny stan zbiornika - po~oka lakiernicza, brak wgniecen, czytelnosc 

informacji zamieszczonych na gasnicy, 

d. elementy z tworzyw sztucznych lub elementy gwintowane na obecnosc 

uszkodzen, 

e. stan uszczelek (czy nie usypuje si~ proszek gasniczy), 

f. sprawnosc urzetdzen zabezpieczajetcych, wyzwalajetco-przerywajetcych oraz 

droznosci kanarow i przewod6w, 

g. czy nie zostal przekroczony termin 5 lat od daty produkcji, jesli zostal 

przekroczony wykonac remont gasnicy, 

h. zawleczki i plomby, czy nie Set wycietgni~te, naruszone itp. 

i. ocenic sypkosc proszku gasniczego (czy nie jest zbrylony). 

Jezeli gasnica jest sprawna i nie wykazuje powyzszych uchybien nalei:y przykleic 
na niet kontrolk~ informujetCCl 0 terminie przeprowadzonego przeg1etdu, terminie 
nast~pnego przegletdu. "Kontrolka" powinna r6wniez zawierac: imi~ i nazwisko 
konserwatora nazw~ firmy, kt6ra przeprowadzala kontrol~. 

Sprz~t, kt6ry nie przejdzie pomyslnie przegletdu i czynnosci konserwacyjnych 
powinien zostac wyremontowany. Wyremontowany powinien zostac r6wniez taki, 
kt6rego termin badania UDT ulegl przedawnieniu. 

W zakres czynnosci obj,tych remontem wchodut: 

a) demontaz osprz~tu, Iadunk6w, 

b) kontrola element6w z tworzyw sztucznych lub element6w gwintowanych na 

obecnosc uszkodzen i ew. naprawa, 

c) kontrola i ew. naprawa urzC)dzen zabezpieczajetcych, wyzwalajC)co

przerywajetcych oraz kanal6w i przewod6w, 

d) wymiana uszczelnien i uszczelek, 

e) przeprowadzenie pr6b wytrzymalosciowych zbiornik6w gasnic (Doz6r 

Techniczny), 

f) filtracja i osuszanie srodka gasniczego, 
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g) odnowienie powtok lakiemiczych, 

h) wymiana etykiet, 

i) kontrola i montaz Iadunk6w, osprz~tu, 

j) kontrola jakosci przeprowadzonego remontu. 

Dokumentacja 

Opr6cz kontrolek, naleZy prowadzic ksiC=lzk~ ewidencji podr~cznego sprz~tu 

gasniczego. Powinny si~ w niej znalezc nast~pujC=lce inforrnacje: 

a) Rodzaj sprz~tu 

b) Dat~ kontroli 

c) Dat~ nast~pnej kontroli 

d) Infonnacje 0 umiejscowieniu gasnicy 

e) Podpis konserwatora 

8.2. Zasady uzycia hydrant6w wewnfltrznych: 

W przypadku koniecznosci uZycia hydrantu naleZy post~powac wg nast~pujC=lcych 

wytycznych: 

• Wybic szybk~, za kt6rC=l znajduje si~ kluczyk. np. k>kciem 
• Kluczykiem otworzyc szafk~ 

Nast~pny krok b~dzie zalezny od rodzaju hydrantu i tak w przypadku hydrantu 
wewn~trznego 25 z w~zem p6Jsztywnym, wykonujemy nast~pujC=lce czynnosci: 

Odkr~cic zaw6r hydrantu Iw lewo/, 

• RozwinC=lc wC=lz do miejsca pozaru, 
• Odkr~cic prC=ldowni~ i skierowac strumiefl wody na pozar. 

W przypadku hydrantu wewn~trznego 52 z w~zem pJasko skladanym naJplerw 
rozwijamy caly wC=lz a dopiero potem odkr~camy zawar hydrantu. To bardzo wazne, 
aby nie pomylic kolejnosci w przypadku tego hydrantu. 
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Odkrecenie zaworu bez wczesniejszego rozwiniecia weza moze 

spowodowac zaklinowanie sie weza w koszyku!!! 

Instrukcja obsrugi hydrantu powinna si~ znajdowac na szafce hydrantowej. 

8.3. Instalacja elektryczna, piorunochronna. 

Zgodnie z Ustaw(4 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane instalacje elektryczne i 
piorunochronne powinny bye poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz na 
5 lat polegaj(4cej na sprawdzeniu stanu sprawnosci pC>tC4czen, osprz~tu, 

zabezpieczen i srodk6w ochrony od porai:en, opomosci izolacji przewod6w oraz 
uziemien instalacji i aparat6w. 

9. Prace niebezpieczne pod wzgl,dem poiarowym 

9.1. Informacje podstawowe 
Pod poj~ciem prac niebezpiecznych pod wzgl~dem poi:arowym nalei:y 

rozumiec wszelkie prace nieprzewidziane instrukcj(4 technologiczn(4 lub prowadzone 
poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, kt6re mog(4 spowodowac bezposrednie 
zagroi:enie poi:arem lub wybuchem. Do prac tych zaliczamy w szczeg6lnosci: 

a) prowadzenie prac spawalniczych, 
b) ui:ywanie otwartego ognia podczas prowadzenia, 
c) ci~cie metali palnikiem gazowym, ci~cie mechaniczne metali, 
d) lutowanie, 
e) topienie, 
f) podgrzewanie, 
g) prace powoduj(4ce zagroi:enie poi:arowe (np. b~d(4ce zr6drem emisji ciephi, 

iskier, odprysk6w gor(4cego metalu) itp. 
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UWAGAIII 

PROWADZEN~:3~!;l{R!~EN!-':!~z.w.OLENIA JES 
ZABRONIONE. 

9.2. Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl,dem pOZarowym 

• Przed przystc:tpieniem do prac, nalety pozyskac odpowiednie zezwolenie 
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych. Wz6r zezwolenia znajduje si~ 
w zah4czniku. 

• Zezwolenie wydaje kierownik. 
• Zezwolenie nalety wypetnic oraz miec przy sobie podczas wykonywania prac. 
• W poblizu miejsca wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych, nalety 

umiejscowic sprz~t gasniczy (pojemnik z wOdc:t i gasnica). 

• Przed przystc:tpieniem nalety ocenic zagrozenie pozarowe w miejscu, w 
kt6rym prace b~dc:t wykonywane. 

• Nalety przygotowac stanowisko zgodnie z punktem 9.4. 
• Prace sc:t wykonywane wyh4cznie przez osoby do tego upowaznione, 

posiadajc:tce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z pkt.9.5. 

• Nalety zaznajomic osoby wykonujc:tce prace z zagrozeniami pozarowymi 
wyst~pujc:tcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsi~wzi~ciami 
majc:tcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu. 

• Nalety zabezpieczyc przed zapaleniem materialy paine wyst~pujc:tce w 
miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych. W przypadku 
stanowiska spawalniczego. 

• Nalezy uzywac do wykonywania prac wyh4cznie sprz~tu sprawnego 
technicznie i zabezpieczonego przed mozliwoscic:t wywotania pozaru. 

• Po zakOllczeniu prac nalety poddac kontroli miejsce, w kt6rym prace byly 
wykonywane, oraz rejony przylegre. 

• Po zakonczeniu prac wykonawca oddaje wypetniony dokument nzezwolenia 
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych" osobie, kt6ra go wydata. 

9.3. Zewn,trzne finny wykonujctce prace niebezpieczne poZarowo na terenie 
budynku 

Przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgl~dem pozarowym tak jak w pkt. 
9.2. nalety pozyskac od kierownika, zezwolenie wykonywania prac niebezpiecznych 
pod wzgl~dem pozarowym" (wz6r w zaFciczniku) Po wykonaniu prac uzupetniony 
dokument zostanie zwr6cony osobie, kt6ra go wydala. 
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9.4. przygotowanie stanowiska spawalniczego 
a. Podroga na stanowisku spawalniczym powinna bye niepalna lub przykryta 

materiarem niepalnym. 
b. Stanowisko spawalnicze naleZy wyposaZyc w: 

• osprz~t umoi:liwiajetcy bezpieczne odJoi:enie lub zawieszenie palnika, 
• naczynie z wodet do okresowego lub awaryjnego schmdzania palnika, 
• stanowisko spawalnicze na kt6rym Set stosowane r~czne uchwyty 

spawalnicze powinno bye wyposai:one w osprz~t umoi:liwiajetcy 
bezpieczne odJoi:enie lub zawieszenie uchwytu, 

• stanowisko spawalnicze do spawania rukowego elektrodami otulonymi 
powinno bye wyposai:one w pojemnik na resztki (ogarki) elektrod. 

c. Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno bye 
zabezpieczone przed dziamniem czynnik6w atmosferycznych, a jego 
otoczenie powinno bye zabezpieczone przed promieniowaniem ruku 
elektrycznego lub pJomienia, przy czym nie dotyczy to prac prowadzonych w 
wykopach. 

d. W promieniu minimum 5 m od rzutu pionowego miejsca prowadzenia prac w 
kierunku podfogi niebezpiecznych poi:arowo nie moi:na skmdowac materiaJ6w 
palnych. 

e. Stanowiska na kt6rych Set wykonywane prace spawalnicze powodujetce 
rozprysk iskier, zui:la lub goretcych czetstek staJych powinny byc 
zabezpieczone przed mOi:liwosciet wywofania poi:aru w strefie rozprysku, z 
uwzgl~nieniem przestrzeni ponii:ej stanowiska spawalniczego. 

f. Rozmieszczenie wyposai:enia oraz obrabianych przedmiot6w powinno 
umoi:liwiae szybkie i bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalniczego 
przez pracownik6w. 

g. W Sctsiedztwie miejsca prowadzenia prac spawalniczych zaleca si~ ustawienie 
wiadra z wodet oraz gasnicy. 

9.5. Kwalifikacje os6b prowadZC\cych prace spawalnicze 

Prace spawalnicze moget wykonywac jedynie osoby posiadajetce 
"Zaswiadczenie 0 ukonczeniu szkolenia" albo "Swiadectwo egzaminu spawacza" lub 
"Ksietzk~ spawacza" wystawiane zgodnie z obowietzujetcymi w tym zakresie 
przepisami. 
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9.6. Zasady kontroli miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod 
wzgl,dem poiarowym 

1. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgl~em pozarowym, osoba 
zezwalajClca dokonuje odr~cznej adnotacji na zezwoleniu okreslajClc spos6b 
nadzoru miejsca prowadzenia prac. 

2. Osoba, kt6rej zlecono sprawdzanie miejsca, w kt6rym odbywaJy si~ prace 
niebezpieczne pod wzgl~dem pozarowym, potwierdza to podpisem na 
zezwoleniu, 

3. Osoba sprawdzajClca powinna bye wyposazona w narz~dzia komunikacyjne 
(telefon, radio przenosne) umozliwiajClce natychmiastowe poinformowanie 0 

potencjalnym zagrozeniu, 
4. Szczeg61nym nadzorem nale:zy objCle teren w promieniu 11 m od miejsca 

prowadzenia prac, 
5. Pierwsze sprawdzenie powinno odbye si~ w przedziale 15-30 minut, 
6. Drugie w przedziale 60-75 minut, 
7. Kazde kolejne powinno si~ odbywae co 60 minut, 
8. lClcznie dozor powinien trwae 4 godziny po zakonczeniu prac. 

10. Zadania i obowictzki w zakresie ochrony przeciwpoiarowej 

Zgodnie z UstawCl z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej 
wmsciciel, uzytkownik lub zarzCldca obiektu jest obowiClzany przestrzegae w czasie 
eksploatacji obiektu wymagania przeciwpozarowe. Aby warunek ten byf realizowany, 
niezb~dnym jest okreslenie dla wszystkich osob zatrudnionych w budynku zakresu 
odpowiedzialnosci za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego obiektu. 

NaieZy zaznaczyc, ze zakres obowiClZkow sfuzbowych poszczegolnych pracownik6w, 
poza okresleniem charakteru pracy, zawiera takZe obowiClzek dbarosci 0 

bezpieczenstwo (w tym rowniez przeciwpozarowe) obiektu na zajmowanym 
stanowisku pracy. 

10.1. Obowictzki wlasciciela obiektu: 

Obowiazki (W6jta) 

Na podstawie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej do 
obowiClZk6w dyrektora zakladu naleZy zabezpieczenie uZytkowanego Srodowiska, 
budynkow, obiektow lub terenow przed zagrozeniem pozarowym lub innym 
miejscowym zagrozeniem. On tez ponosi odpowiedzialnosc za naruszenie przepis6w 
przeciwpozarowych na terenie zakladu. 
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Zgodnie z art. 4 wlw ustawy do obowi~zkow wfasciciela w zakresie ochrony 

przeciwpozarowej nalei:y w szczegolnosci: 

1) Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagari budowlanych, instalacyjnych i 
technologicznych, 

2) Wyposazenie budynkow, obiektow lub terenow w wymagane urz~dzenia 

przeciwpozarowe ; gasnice, 

3) Zapewnienie konserwacji i naprawy sprz~tu oraz urz~dzeri przeciwpozarowych i 
gasnic, w spos6b gwarantuj~cy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

4) Zapewnienie osobom przebywaj~cym w budynku, obiekcie lub na terenie 
bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacji, 

5) Przygotowanie budynkow, obiektow lub terenow do prowadzenia akcji ratowniczej, 

6) Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi, 

7) Ustalenie sposobow post~powania na wypadek powstania pozaru, kl~ski 

zywiorowej lub innego miejscowego zagrozenia 

Obowiazki pracownika odpowiedzialnego za sprawy ochrony przeciwpozarowej. 

1) Prowadzenie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego w 
budynku, 

2) Inicjowanie i podejmowanie przedsi~wzi~c zmierzaj~cych do poprawy 
zabezpieczenia 

przeciwpozarowego budynku, 

3) Kontrolowanie utrzymania czystosci i porz~dku w pomieszczeniach budynku, 

4) Wyposazenie obiektu i pomieszczen w okreslone przepisami ilosc; i rodzaje 
podr~cznego sprz~tu gasniczego oraz urz~dzenia przeciwpozarowe a taki:e 
zapewnienie terminowej ich konserwacji, 

5) Wyposazenie pomieszczen w instrukcje alarmowe, tablice informacyjne i znaki 
bezpieczenstwa (oznakowanie drog ewakuacyjnych, sprz~tu pozarniczego, itp.), 

6) Dopilnowanie, aby nie gromadzono na korytarzach i klatkach jakichkolwiek 
przedmiotow utrudniaj~cych przejscie oraz aby nie zastawiano lub nie zaw~zano 
szerokosci drog ; wyjsc ewakuacyjnych, 

7) Zapoznawanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi (prowadzenie 
szkolen). 
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Obowiazki personelu sprzatajacego. 

1) Utrzymanie czystosci przez systematyczne usuwanie smieci i odpadow do 
odpowiednich pojemnikow i wynoszenie poza teren budynku, 

2) Dopilnowanie wygaszenia oswietlenia oraz wy~czenia urz~dzen elektrycznych nie 
przystosowanych do pracy ci~gtej, 

3) Zamkni~cie pomieszczen po zakonczeniu sprz~tania i umieszczenie kluczy w 
ustalonym miejscu, 

4) Zgtaszanie stwierdzonych nieprawidrowosci w przeciwpozarowym zabezpieczeniu 
pomieszczen (niewy~czone elektryczne urz~dzenia grzejne, maszyny, oswietlenie 
itp.). 

10.2. Koordynatorzy ewakuacji 

Do obowi~zk6w Koordynatora Ewakuacji nalezy: 

a) utrzymanie w odpowiednim stanie drag ewakuacyjnych w budynku, 
zapewniaj~cych bezpieczn~ ewakuacj~ ludzi i mienia. W przypadku wykrycia 
nieprawidlowosci, wnioskowanie 0 ich usuni~cie. 

b) szczeg6l0wa znajomosc rozmieszczenia hydrantow przeciwpozarowych oraz 
podr~cznego sprz~tu gasniczego, gl6wnych wy~cznikow energii, zaworow 
wody i gazu, dojazdow do budynku i drog ewakuacyjnych w budynku. 

c) znac rozmieszczenie srodkow alarmowania i sposob ich uZycia, 
d) znac miejsca przechowywania kluczy do pomieszczen i zasady post~powania 

w przypadku koniecznosci ich uZycia, przed przyst~pieniem do pracy 
sprawdzic, czy klucze do wszystkich pomieszczen znajduj~ si~ w ustalonym 
miejscu, 

e) w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oglaszania alarmu 
oraz w miar~ mozliwosci do podj~cia akcji ratowniczo-gasniczej wszystkimi 
dost~pnymi srodkami. 

f) Obowi~zki wymienione w pkt. 10.1. 
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10.3. Wszyscy pracownicy 

a) znajomosc zagrozenia pozarowego na zajmowanym stanowisku pracy oraz 
przeciwdziatania mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania si~ pozaru, 
przestrzeganie obowictzujctcych instrukcji, przepis6w i wymagari 
przeciwpozarowych; 

b) znajomosc zasad post~powania w przypadku powstania pozaru, 

c) orientacja w rozmieszczeniu sprz~tu gasniczego i urzctdzeri 
przeciwpozarowych, a takZe umiej~tnosc obsJugi podr~cznego sprz~tu 
gasniczego; 

d) znajomosc warunk6w przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji os6b i mienia. 

e) udziat w akcji gasniczo- ratowniczej przez podporzctdkowanie si~ poleceniom 
kierujctcego akcjct, a w przypadku zauwazenia pozaru bctdi: innych zagrozeri
post~powanie zgodne z ustaleniami niniejszej instrukcji; 

f) udziat w szkoleniach i ewiczeniach przeciwpozarowych; 

g) niezwtoczne zgJaszanie usterek mogctcych spowodowac pozar 
bezposredniemu przeJozonemu, 

h) przestrzeganie obowictzujctcych przepis6w i Instrukcji Bezpieczeristwa 
Pozarowego 

i) uZytkowanie powierzonych maszyn i urzctdzeri w spos6b niestwarzajctcy 
zagrozenia pozarowego 

j) utrzymanie stanowiska pracy w czystosci, biezctce (codzienne) usuwanie 
materiat6w i przedmiot6w stwarzajctcych mozliwosc powstania pozaru, 

k) sprawdzanie pomieszczeri i stanowisk pracy przed jej zakoriczeniem, ze 
zwr6ceniem szczeg61nej uwagi na wytctczenie maszyn i urzctdzeri. zamkni~cie 
okien itp., 
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11. Postanowienia koncowe 

1} W sprawach nie uj~tych w niniejszej Instrukcji obowic:tzujc:t aktualne 
przepisy przeciwpoZarowe. 

2) Plany dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej 
opracowuje osoba fizyczna lub prawna posiadajc:tca stosowne uprawnienia. 

12. Zal~czniki 

1. Lista pracownikow zapoznanych z IBP 

2. Protok6t zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo 

3. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo 

4. Rzuty terenu 

5. Rzuty obiektu poziome 

6. Plan ewakuacji dla osob ze szczegolnymi potrzebami 

7. Uprawnienia osoby opracowujc:tcej 
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Zalacznik nr 1 

LISTA PRACOWNIKOW 

ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJ BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 

NAZWISKO I IMII:; STANOWISKO 
DATA 

PODPIS 
ZAPOZNANIA LP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Zalacznik nr 2 

PROTOKOLNR .... .. ........ . 
Zabezpieczenia prac poZarowo niebezpiecznycb 

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia, miejsca, w ktorym przewiduje si« wykonanie prac: 

2. Prace przewidziane do realizacji: 

3. WlaSciwosci pozarowe materialow palnych wyst«puj(!cych w pomieszczeniu lmiejscu! 
prac: 

4. Rodzaj elementow budowlanych lzapalnosel wyst«puj(!cych w pomieszczeniu lub rejonie 
prowadzonych prac: 

5. Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego pomieszczen, UfZ<!dzen itp. na okres 
wykonywania prac POZarowo niebezpiecznych: 

6. Ilose i rodzaj podr«cznego sprz«tu gaSniczego do zabezpieczenia toku prac 
POZarowo-niebezpiecznych: 

7. Srodki i sposob alarmowania wsp6lpracownikow oraz strai;y poi:arnej w przypadku 
powstania poZarli: 

8. Osoba/yl odpowiedzialna lei za nadz6r nad stanem bezpieczenstwa poZarowego w toku 
wykonywania prac: ................................................................................... . 

9. Osoba/yl odpowiedzialna lei za calopztah przygotowania zabezpieczenia 
przeciwpoZarowego toku prac: .................................................................... . 

10. Osoba/yl odpowiedzialna lei do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu: 

Podpis 
limi~, nazwisko, stanowiskol 

Miejscowosc .............................. , dnia ....................... . 
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Zalacznik nr 3 

ZEZWOLENIE NR ••••...•.•••.•••••• 
na prowadzenie prac poZarowo niebezpiecznych 

1. Miej sce pracy ... . .. .................................................................................. . . 
/kondygnacja, pomieszczenie, instalacja/ 

2. Rodzaj pracy ......................................................................................... . 
3. Czas pracy: dnia ......... .. . .. . ... od godz ...................... do godz . ...................... . 
4. Zagrozenia pozarowe (wybuchowe) w miejscu prac 

5. Spos6b zabezpieczenia przed mozliwoscill powstania poZaru (wybuchu): 

6. Srodki zabezpieczenia: 
a) przeciwpozarowe .... , ........ ................. '" ................................ , ......... . 
b) bhp ............................................................................................ . 
c) inne ............................ ................................................................ . 

7. Spos6b wykonywania prac: 

8. Odpowiedzialni za: 
a) przygotowanie miejsca pracy, srodk6w zabezpieczaj'lcych i zabezpieczenia toku 

prac niebezpiecznych pozarowo: 
Nazwisko i imicr ......................................... Wykonano. Podpis ............................... . 

b) wy1llczenie rejonu prac spod napiycia: 
Nazwisko i imicr ........ . ................................ Wykonano. Podpis .............................. . 

c) stosowanie srodk6w zabezpieczajllcych organizacjcr pracy i instruk:taZ: 
Nazwisko i imicr ........................................... Wykonano. Podpis ............................. . 

9. Zezwalam na rozpoczycie prac w dniu tach! ............. od. godz ........ do godz .......... . 
(Zezwo/mie jest wazne po zloi:eniu podpis6w wymienionych w pkt 8) 

WnioskujllCY Zezwalaj'lcy 

10. Prace zakonczono w dniu ..................... 0 godz. . ........................ . 
Wykonawca ........................................................................................... . 

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban 
mogllcych zainicjowac poZar. 

Stwierdzam odebranie rob6t: Skontrolowano: 

Uwaga: 
Odbierajllcy przekazuje Zezwolenie wydajllcemu 

(miejscowosc, data) 
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1. KARTA AKTUALlZACJI 

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (kt6rej zalctcznikiem jest niniejszy 

dokument) powinna bye poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a 

taki:e po takich zmianach sposobu uZytkowania obiektu lub procesu technologicznego, kt6re 

wplywajct na zmian~ warunk6w ochrony przeciwpozarowej. 1§6 ust. 7 Rozporzctdzenie Ministra 

SprawWewn~trznych iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 roku Dz.U. nr.109 poz. 719z p6zn. 

zmJ 
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I ~ 2. 
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~ 
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ZatClcznik do Instrukcji Bezpieczeristwa Poiarowego - PLAN EWAKAUCJI DLA OSOB ZE SZCZEGOlNYMI 
POTRZEBAMI 

Budynek Administracyjny - Urz~du Gminy w Baboszewie 
j 

Data opracowania: 
Sierpien 2022 r. 

2. WST~P 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu 

dost~pnosci osobom ze szczegoJnymi potrzebami. Zgodnie z art. 6 wlw ustawy, podmiot 

pubJiczny jest zobowi~any do zapewnienia minimaJnych wymagan sruzqcych dost~pnosci 

osobom ze szczegoJnymi potrzebami w zakresie: 

1) dost~pnosci architektonicznej, 

2) dost~pnosci cyfrowej, 

3) dost~pnosci informacyjno-komunikacyjnej. 

Zgodnie z §15 rozporzqdzenia Ministra SprawWewn~trznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow 

budowlanych i terenow (Oz. U. Nr 109 poz. 719 z pOzn. zm.) z kazdego miejsca gdzie moze 

przebywac cztowiek naJezy zapewnic odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajqce szybkie 

i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub obj~tej pozarem dostosowane do liczby i stanu 

sprawnosci osob przebywajqcych w obiekcie. Wskazany przepis nakazuje, aby zapewnic 

odpowiednie warunki ewakuacji wszystkim osobom, jakich obecnosc przewidujemy 

i dopuszczamy w budynku. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w zakresie zapewnienia 

dost~pnosci przestrzeni publicznej osobom 0 szczegolnych potrzebach mamy obowiqzek 

zapewnic warunki bezpiecznej ewakuacji. 

Osoba ze szczegolnymi potrzebami jest to osoba, ktora ze wzgl~du na swoje 

cechy zewn~trzne Jub wewn~trzne, albo ze wzgl~du na okolicznosci, w ktorych si~ znajduje, 

musi podjqc dodatkowe dziatania lub zastosowac dodatkowe srodki w celu przezwyci~zenia 

bariery, aby uczestniCZYc w roznych sferach zycia na zasadzie rownosci z innymi osobami. 

Osobami ze szczegoJnymi potrzebami Sq przede wszystkim: 

• Osoby niepemosprawne ruchowo; 

• Ozieci (osoby niskiego wzrostu); 

• Osoby starsze; 

• Osoby z dziecmi; 

• Osoby niewidome i niedowidzqce; 

• Osoby nieslyszqce i niedoslyszqce; 

• Kobiety w zaawansowanej ciqi:y; 

• Osoby posiadajqce trudnosci w komunikowaniu si~ (np. obcokrajowiec); 

• Osoby posiadajctce trudnoSci w postrzeganiu zagroZen; 
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• Osoby 0 czasowym ograniczeniu sprawnosci (osoby po urazach, z usztywnieniem 

konczyn itp.) Ipotencjalnie czasowo kai:dy uzytkownik budynku/; 

Nie jestesmy w stanie zapewnic mozliwosci samodzielnej i bezpiecznej 

ewakuacji osob ze szczeg61nymi potrzebami z kazdego miejsca w budynku. Jest to 

podstawowy pow6d, dla kt6rego niemozliwosci techniczne naleZy zast~powac czynnikiem 

ludzkim. Sposoby zostanq wskazane w dalszej cz~sci opracowania. 

Osoby ze szczegolnymi potrzebami aby moe si~ bezpiecznie ewakuowac 

potrzebujq szerszych dr6g komunikacyjnych. Ponizej grafika przedstawia minimalne 

szerokosci aby poszczeg61ne osoby mogty si~ swobodnie przemieszczac. 
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I 
Data opracowania: 
Sierpien 2022 r. 

3. ROZWIJ\ZANIA STOSOWANE W BUDYNKU SlUZJ\CE UtA TWIENIU EWAKUACJI 
OS6B ZE SZCZEG6LNYMI POTRZEBAMI 

W przedmiotowym budynku brak jest urz~c1zen, technologii i rOzwi¥an 

sruz~cych pomocy w ewakuacji os6b ze specjalnymi potrzebami. 

4. ANALIZA OS6B ZE SZCZEG6LNYMI POTRZEBAMI KT6RE MOGA PRZEBYWAC W 

BUDYNKU 

Budynek jest obielktem publicznym, odwiedzaj~cy go sa mieszkancami gminy i 

ni etylko. Ososby kt6re mog~ pojawic si~ w budynku sa r6zna grup~, znajd~ si~ osoby 0 

ograniczonej zdolnosci poruszania si~ jak i osoby 0 pefnej zdolnosci poruszania si~. Nie mozna 

jednak wykluczyc obecnosci w budynku os6b ze szczeg61nymi potrzebami. 

• Dzieci (osoby niskiego wzrostu); 

Osoby takie mog~ przebywac w budynku, jednak b~d~ one pod opiek~ osoby doroslej. 

Obecnosc takiej osoby na og61 zostanie zauwazona przez personel, ponadto osoba 

taka b~dzie posiadala opiekuna, lub jej stan psychofizyczny ~dzie umozliwial 

przemieszczanie si~ w budynku. 

• Osoby niepelnosprawne ruchowo; 

Osoby takie mog~ przebywac w budynku jednak ich stala obecnosc ~dzie znana 

personelowi budynku. Osoba poruszaj~ca si~ na w6zku inwalidzkim nie ma mozliwosci 

znajdowania si~ na I i II pi~trze, poniewaz budynek nie jest wyposaZony w urz~dzenia 

s.uz~ce do komunikacji pionowej. Komunikacja taka jest mozliwa wy.~cznie za pomo~ 

windy lub klatki schodowej. Obecnosc takiej osoby na og61 zostanie zauwaZona przez 

personel. 
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• Osoby starsze; 

Mog~ w budynku znajdowac si~ takie osoby. Na I i II pi~trze znajdowac si~ ~d~ 

wyJctcznie osoby, kt6rych sprawnosc ruchowa umozliwia pokonywanie klatek 

schodowych lub dostanie si~ na te pi~tra za pomoCC} windy. Obecnosc takiej osoby 

moze pozostac niezauwazony w budynku. 

• Osoby niewidome i niedowidz~ce; 

Budynek nie jest przystosowany do obecnosci w nim takich ludzi. Nie mozna jednak 

wykluczyc obecnosci takiej osoby. Obecnosc takiej osoby na og& b~dzie zgJoszona 

pierwszej napotkanie osobie w budynku, poniewaz osoba niewidoma i niedowidz~ca 

wymaga wskazania pomieszczenia do kt6rego chce si~ udac, a pomieszczenie to 

znajdowac si~ ~ie w caJym budynku. 

• Osoby niesJysz~ce i niedostyszClce; 

Budynek nie jest przystosowana do przebywania w nim takich os6b. Nie mozna jednak 

wykluczyc obecnosci takiej osoby. Obecnosc takiej osoby w budynku moze pozostac 

niezauwazona przez personel. Osoby te mogCl znajdowac si~ w kazdym 

og6lnodost~pnym miejscu w budynku. 

• Kobiety w zaawansowanej ciClZY; 

Istnieje znaczne prawdopodobienstwo wystClpienia takiej osoby w budynku. Osoba 

taka moze znajdowac si~ w kazdym miejscu w budynku. Obecnosc ci~zamej kobiety 

b~dClcej pracownikiem ~dzie znana personelowi, natomiast kobiety nieb~dClcej 

pracownikiem moze pozostac niezauwazona. 
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• Osoby posiadajClce trudnosci w komunikowaniu si~; 

Istnieje znaczne prawdopodobieristwo wystClpienia takiej osoby w budynku. Osoba 

taka moze znajdowac si~ w kai:dym miejscu w budynku. Obecnosc takiej osoby moze 

pozostac niezauwazony w budynku. 

• Osoby posiadajClce trudnosci w postrzeganiu zagrozeri; 

Nie przewiduje si~ mozliwosci przebywania takiej osoby na terenie budynku bez 

petnosprawnego opiekuna. 

• Osoby 0 czasowym ograniczeniu sprawnosci (osoby po urazach, z usztywnieniem 

koriczyn itp.) /potencjalnie czasowo kazdy uzytkownik budynku/; 

Jest to grupa os6b, kt6rej wyst~powanie jest najbardziej prawdopodobne. Kliencie 

gminy jak i pracownicy ~dClcy w takim stanie mogCl przebywac w budynku gminy. W 

przypadku stcHych uczestnik6w budynk6w stan taki ~dzie znany personelowi. W 

przypadku os6b postronnych stan taki moze pozostac niezauwazony przez personel. 
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5. WARUNKI EWAKUACJI 0868 ZE SZCZEG6LNYMI POTRZE8AMI 

W obiekcie do celow ewakuacji slui:q dwie pary drzwi glownych znajdujqcych si~ na parterze 

od strony ul . Warszawskiej i drugie prowadzqce na teren parkingu za budynkiem. Z pi~ter 

ewakuacja prowadzi klatkami schodowymi po dwoch stronach budynki szerokosc schodow 

ok. 1, 30 m. Z piwnic ewakuacja odbywa si~ schodami do gory i do wyjsc gtownych, schody 

znajdujq si~ tei: z dw6ch stron budynku. 

Szerokosci te Sq niewielkie, jednak nie powodujq stanu zagrozenia Zycia ludzi, 

jak r6wniez umoi:liwia ewakuacje os6b ze szczegolnymi potrzebami. Klatka schodowa jest 

otwarta co wyklucza miejsce oczekiwania osoby ze specjalnymi potrzebami na ewakuacj~. 

Niez~dne jest ewakuowanie wszystkich uZytkownikow budynku w moi:liwie jak najkrotszym 

czasie. 

Wszystkie osoby ze szczegolnymi potrzebami nalei:y ewakuowac zgodnie 

z planem ogolnej ewakuacji. 
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6. ORGANIZACJA EWAKUACJI OS6B ZE SZCZEG6LNYMI POTRZEBAMI 

Organizacja ewakuacji kazdej z grup b~dzie odbywae si~ winny os6b. 

Wsp6lnym elementem jest koniecznosc ewakuacji wszystkich os6b jednoczesnie. Osoby 

pelnosprawne winny bye ewakuowane razem Z osobami 0 specjalnych potrzebach. W 

budynku brak jest miejsc bezpiecznych, w kt6rych mozna oczekiwae na ewakuacj~, dlatego 

zwtoka ewakuacji moze miec tragiczne skutki. 

• Osoby niepemosprawne ruchowo; 

Budynek nie jest WYPosaZony w urzqdzenia ulatwiajqce ewakuacj~ takich os6b. 

W miar~ mozJiwosci naJezy ulatwic im ewakuacje w spos6b w jaki dotarly 

i przemieszczaJy si~ w budynku. Obecnosc takich os6b ~dzie znana personelowi, 

kt6ry zobowiqzany jest pom6c w ewakuacji. W przypadku niemozliwosci 

samoewakuacji oso~ takq nalei:y wyniese stosujqC jednq z technik przenoszenia 

stosujqC jednej z ponizszych chwyt6w: 

chwyt koilczynowy 
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Chwyt stoleczkowy 

Chwyt huStawkowy 
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Chwyt strazacki. 

• Dzieci (osoby niskiego wzrostu); 

Osoby takie naleZy ewakuowac w spos6b w jaki dotarty do budynku. Personel 

zobowiqzany jest zapewnic zwi~kszonq ilosc wolnego miejsca na drogach 

ewakuacyjnych. 

• Osoby starsze; 

Osoby takie naleZy ewakuowac w spos6b w jaki dotarty do budynku. Personel 

zobowiqzany jest zapewnic zwi~kszonq ilosc wolnego miejsca na drogach 

ewakuacyjnych. 
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• Osoby niewidome i niedowi~ce; 

Osoby takie nalezy ewakuowac w spos6b w jaki dotarly do budynku. Personel 

zobowi~zany jest zapewnic zwi~kszon~ ilosc wolnego miejsca na drogach 

ewakuacyjnych. Dodatkowo nalezy zapytac osob~ ze specjalnymi potrzebami czy 

udzielic jej dodatkowej pomocy. W takiej sytuacji nalezy wskazac jej vflasne rami~, aby 

osoba niewidoma I niedowidz~ca mogta swobodnie chwycic z rami~ osoby 

prowadz~cej i z ramienia "sczytywac" kierunki oraz przeszkody. 

• Osoby nieslysz~ce i niedoslysz~ce; 

Osoby takie ewakuuj~ si~ samodzielnie, jednak ze wzgl~du na spos6b ogtaszania 

alarmu niezb~dne jest sprawdzenie catego budynku pod wzgl~dem pozostania w nim 

jakichkolwiek os6b co nalezy do obowi¥k6w personelu pomocniczego. W przypadku 

braku osoby znaj~cej j~zyk migowy nalety pokazac osobie nieslysz~cej, koniecznosc 

ewakuacji. W przypadku posiadania kartki i dtugopisu komunikat taki mozna napisac i 

pokazac osobie wymagaj~cej pomocy. 

• Kobiety w zaawansowanej ci~Zy; 

Osoby takie nalezy ewakuowac w spos6b w jaki dotarty do budynku. Personel 

zobowi¥any jest zapewnic zwi~kszon~ ilosc wolnego miejsca na drogach 

ewakuacyjnych. 

• Osoby posiadaj~ce trudnosci w komunikowaniu si~; 

Osoby takie ewakuuj~ si~ samodzielnie, jednak ze wzgl~du na spos6b ogtaszania 

alarmu niez~dne jest sprawdzenie catego budynku pod wzgl~dem pozostania w nim 

jakichkolwiek os6b co nalezy do obowi~zk6w personelu pomocniczego. 
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• Osoby posiadajClce trudnosci w postrzeganiu zagroi:en; 

Osoby takie ewakuujCl si~ samodzielnie, jednak ze wzgl~du na spos6b postrzegania 

przez takie osoby zagroi:enia mogCl one nie rozpoczClc ewakuacji samodzielnie. Osoby 

takie ~dCl posiadac pomoc dodatkowej osoby, kt6ra winna zapewnic bezpieczenstwo 

podopiecznego. 

• Osoby 0 czasowym ograniczeniu sprawnosci (osoby po urazach, z usztywnieniem 

konczyn itp.) Ipotencjalnie czasowo kai:dy ui:ytkownik budynku/; 

Budynek nie jest wyposai:ony w urzctdzenia utatwiajClce ewakuacj~ takich os6b. 

W miar~ moi:liwosci nalei:y utatwic im ewakuacje w spos6b w jaki dotariy 

i przemieszczaly si~ w budynku np. poprzez zwi~kszenie przestrzeni w 

przemieszczaniu si~ Uumu. W przypadku niemoi:liwosci samoewakuacji oso~ takCl 

nalei:y wyniesc stosujClc jednCl z technik wskazanych powyi:ej. 

14 
Centrum bhp i ppoz. KLONIK Aleksandra Olszyna 09-300 Zuromin ul. Szpitalna 83/87/44 tel. 514254948 www.bhpklonik.pl 



Zafctcznik do Instrukcji Bezp;eczenstwa Poiarowego - PLAN EWAKAUCJI DLA 056B ZE 5ZCZEG6lNYMI 
POTRZEBAMI 

Budynek Administracyjny - Urz~u Gminy w Baboszewie 

I 
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Sierpien 2022 r. 

7. POSTANOWIENIA KONCOWE 

Kazdy pracownik obieldu, niezaleznie od niniejszej procedury, majqc na 

uwadze zapisy Konwencji ONZ 0 prawach os6b niepelnosprawnych ma obowiqzek okazania 

wszelkiej pomocy osobie ze szczeg61nymi potrzebamL Stopniowo mozna poprawiac warunki 

ewakuacji os6b ze szczeg61nymi potrzebami np. poprzez zakup noszy plachtowych, materacy 

ewakuacyjnych czy tez krzeset ewakuacyjnych. Jednak popraw~ warunk6w mozna od 

prostych element6w jak przemalowanie barierek na kolor czamy, a Ua na z6fty lub 

oznakowanie pasami z6fto - czarnymi wszystkich stopni w budynku. 

Obecnie warunki ewakuacji os6b ze szczeg61nymi potrzebami spelnia 

minimum, aby ochronic Zycie i zdrowie tych os6b w warunkach pozaru. 
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(piec::rc podlu.."'1Ia podmiolu pro11'ad=q~go rkol~,,;el 

ZASWIADCZENIE 
o ukonczeniu szkolenia 

Marcin OlslJ'na 

urodzony dnia 7 wrzdnia 1988 r. w NOVvym Dworze Mazowieckim woj. mazowieckie 

ukonczyl szkolenie inspektorow ochrony przeciwpoiarowej 

zorganizowane wedfug programu Szkolenia inspektor6w ochrony przeciwpotarowej. 
zatwierdzonego przez Komendanta Gl6wnego Panstwowej Straty Poi:amej 

w dniu 22 lutego 20 lOr., 

w okresie od dnia 16 paidziernika 2017 r. do dnia 10 listopada 2017 r. 

przez 

Szkol~ Glown~ Sluzby Pozarniczej w Warszawie 

ZaSwiadczenie wydano na podstawie art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpowowej 
(Dz. U. z 2017, poz. 736). 

Uprawnienia zacbowujl! wainosc przez 5 lat od dnia wystawienia niniejszego zaswiadczenia. 

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. 

Nr SIOP153/2017/5115 


