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I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12 poz. 68, z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z późń. zmianami.
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. Nr 109, poz. 719).
5. Rozporządzenie 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 późn. zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarniczych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).
7. PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
8. PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
9. Polska Norma PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzneHydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,
10. Polska Norma PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzneHydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym,
11. Polska Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzneKonserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów
wewnętrznych z wężem płasko składanym,
12. Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujące zagadnienia z zakresu
ochrony ppoż. nie przywołane bezpośrednio w niniejszym opracowaniu.\
13. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2006 r.

WSTĘP
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące
przyczyn powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a także zasady
zapobiegania tym zjawiskom oraz przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych w tym
zakresie.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwana dalej
Instrukcją, dla budynku Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego oraz hali sportowej w
Żółkiewce zwanego dalej Obiektem lub Szkołą. Instrukcja opracowana została na
podstawie § 6 Rozporządzenie 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).
1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie
organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie
eksploatacji pomieszczeń w obiekcie. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla
Szkoły stanowi podstawowy materiał szkoleniowy z zakresu zapobiegania pożarom
oraz materiał pomocniczy do wypełniania obowiązków w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
1.3. Postanowienia wstępne
Zgodnie z art. 4 ustawy Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), Dyrektor Szkoły
zapewniając ochronę przeciwpożarową Obiektu obowiązany jest w szczególności:
1. Przestrzegać przeciwpożarowych
i technologicznych.

wymagań

budowlanych,

instalacyjnych

2. Wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki
gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
3. Zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt. 2,
zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich
funkcjonowanie.
4. Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
5. Przygotować budynek, Szkoły lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
6. Zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
7. Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rozporządzenie 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).
Dyrektor Szkoły opracowuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która
powinna określać:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania)
i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz
sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli
takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z
przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich
stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące 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) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach
pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w
poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych
instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania
elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren
ogrodzony;
ł) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na
dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania budynku szkoły, który
wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
1.4. Zakres stosowania instrukcji
Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są
wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane
stanowisko.
Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami instrukcji
stanowi załącznik nr 1. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy
potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone
do akt osobowych pracownika.
Postanowienia instrukcji obowiązują również firmy i ich pracowników
wykonujących jakiekolwiek prace na terenie szkoły związane z pracami pożarowo
niebezpiecznymi.
Umowa o powierzeniu ww. prac w obiekcie musi zobowiązywać wykonawców do
przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.
Obowiązek zapoznania tych podmiotów z przepisami przeciwpożarowymi
obowiązującymi w obiekcie oraz dopilnowanie ich przestrzegania spoczywa na
osobach zawierających umowy z tymi osobami (firmami) lub pracowników szkoły
w obecności, których osoby te przebywają na jej terenie.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników,
którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym
podpisem.
1.5. Odpowiedzialność
Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw
prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace na terenie
obiektu. Umowa o powierzenie prac lub najmu części obiektu musi zobowiązywać
wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.
Wykonawcy (najemcy) ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich
pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień
własnoręcznym podpisem.
Dyrektor Szkoły lub osoba przez nich wyznaczona ma prawo i obowiązek
kontrolować wykonawców w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich
pracowników postanowień instrukcji. Za realizację zadań określonych w niniejszej
instrukcji oraz za przestrzeganie podanych w niej zasad postępowania odpowiedzialni
są wszyscy pracownicy.
Wyciąg z niniejszej Instrukcji tj. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany
ewakuacji należy umieścić w miejscu zapewniającym możliwość natychmiastowego
ich wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Sugeruje się o
pozostawienie jednego egzemplarza Instrukcji w pomieszczeniu portiera/dozorcy.

1.6. Pojęcia i definicje
Ze względu na stosowanie w opracowaniu oraz w wielu przepisach, Polskich
Normach bądź wytycznych definicji, pojęć i określeń, których wyjaśnienie lub
znaczenie jest niezbędne do zrozumienia szeregu wymagań przeciwpożarowych, a do
których dostęp jest niejednokrotnie utrudniony dla osób korzystających z opracowania,
zostały one przedstawione poniżej.
Obiektem budowlanym wg definicji przedstawionych w prawie budowlanym nazywa
się:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
Budynek - zgodnie z ustawą prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiada
fundamenty i dach.
Budynek użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji
oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
Pożar – niekontrolowany proces palenia się występujący w miejscu do tego nie
przeznaczonym, rozprzestrzeniającym się w sposób niekontrolowany, powodującym
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz straty materialne.
Proces spalania – reakcja fizyko – chemiczna, której towarzyszy wydzielanie ciepła i
światła oraz produktów spalania w postaci dymu i popiołów. Możemy wyróżnić dwa
rodzaje palenia się: płomieniowe i bezpłomieniowe.
Zapalenie - polega na równomiernym ogrzaniu materiału palnego do takiej
temperatury, w której zapali się on samorzutnie w całej masie bez udziału tzw.
punktowego bodźca energetycznego.
Samozapalenie - proces zachodzący w wyniku procesów biologicznych lub fizycznych
i chemicznych (egzotermicznych) materiałów, przy czym samo nagrzewanie się
materiałów a następnie ich zapalenie następuje bez zewnętrznego bodźca termicznego.
Zagrożenie wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach,
mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają,
czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia,

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i
środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
prowadzenie działań ratowniczych.
Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia polega na:
zapewnieniu koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i
ruchomościom, tworzeniu warunków organizacyjnych i formalnoprawnych
zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub
minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia.
Miejscowe zagrożenie - rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską
żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu
zapobieżenie, lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania
nadzwyczajnych środków.
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to
urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu
powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożarów.
Urządzenia przeciwpożarowe - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe,
uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub
ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub, przy których są zainstalowane, a
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,
pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające,
urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w
systemy sterowania.
Klasa odporności pożarowej budynku – symbol, któremu przyporządkowano
wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów konstrukcyjnych budynku,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz.690, z późn. zm.); istnieje pięć klas odporności pożarowej budynków
oznaczonych dużymi literami, w kolejności od najwyższej: A, B, C, D, E; z wymaganej
klasy odporności pożarowej wynikają wymagania dla elementów konstrukcyjnych
budynku dotyczące klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Klasa odporności ogniowej – symbol charakteryzujący odporność ogniową.
Odporność ogniowa – zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego
działaniu znormalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie
wymagań dotyczących: nośności ogniowej (R) i/lub izolacyjności cieplnej (E) i/lub
szczelności ogniowej (I) oraz innych wymaganych właściwości np. natężenie

promieniowania (W), odporności na działanie mechaniczne (M), podawana w
jednostkach czasu (minutach).
Strefa pożarowa - rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w
określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej
przestrzeni. Strefę pożarową może stanowić budynek albo jego część oddzielona od
innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia
przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż
dopuszczalne odległości od innych budynków określone przepisami technicznobudowlanymi. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia
wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię
antresoli.
Oddzielenie przeciwpożarowe - element konstrukcji budynku (ściana, strop)
wydzielający strefę pożarową o określonej zgodnie z wymaganiami przepisów
techniczno-budowlanych klasie odporności ogniowej (REI).
Teren przyległy - rozumie się przez to pas terenu wokół Szkoły o szerokości równej
minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania
ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach techniczno – budowlanych.
Gęstość obciążenia ogniowego – rozumie się przez to energię cieplną, wyrażoną w
megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w
pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadającą na
jednostkę powierzchni tego Szkoły , wyrażoną w metrach kwadratowych.
Stopień rozprzestrzeniania ognia - umowna klasyfikacja elementu konstrukcyjnego
budynku ze względu na zachowanie się danego elementu w normalizowanych
warunkach badania. W zależności od zachowania się badanej próbki elementy budynku
klasyfikuje się jako: elementy (okładziny) nie rozprzestrzeniające ognia (NRO);
elementy (okładziny) słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO).
Kategoria zagrożenia ludzi – rozumie się przez to kwalifikację budynku, jego części
lub pomieszczenia ze względu na funkcję:
ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim
do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności
poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
ZL IV - mieszkalne,
ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Stałe urządzenia gaśnicze - rozumie się przez to urządzenia na stałe związane z
obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ
przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we
wczesnej fazie rozwoju pożaru,
Urządzenia do usuwania dymów lub gazów pożarowych - rozumie się przez to
urządzenie montowane w górnych częściach klatek schodowych i pomieszczeń,
uruchamiane w przypadku nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w
celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej,
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcinający
dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,
Warunki ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków
techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrożonej lub objętej pożarem.
Podział budynków na grupy wysokości: 1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
2) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, 3) wysokie
(W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości
ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie, 4) wysokościowe (WW) - powyżej
55 m nad poziomem terenu.
II. Warunki ochrony przeciwpożarowej
2.1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. Nr 81, poz. 351), dyrektor szkoły, zapewniając ochronę przeciwpożarową
obiektów i budynków szkolnych, obowiązany jest w szczególności:
1. Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych.
2. Wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz
środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
3. Zapewnić konserwacje i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt. 2,
zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich
funkcjonowanie.
4. Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
5. Przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
6. Zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
7. Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej
lub innego miejscowego zagrożenia.

2.2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa:
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej,
2. Charakterystykę pożarowo – techniczną obiektu,
3. Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania,
4. Zasady zapobiegania możliwości powstawania pożaru.
5. Zasady zabezpieczenia obiektów w sprzęt gaśniczy.
6. Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
7. Zasady prowadzenia ewakuacji.
8. Zasady zaznajamiania pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz
przepisami przeciwpożarowymi.
3.3. Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy
pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają
w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt
osobowych pracownika (zbiorowa lista z podpisami wszystkich pracowników
stanowi załącznik do regulaminu).
3.4. Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw
prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace na
terenie obiektów szkoły podstawowej. Umowa o powierzenie prac lub najem
obiektów (ich części) musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do
przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji. Wykonawcy ponadto
zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy
potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem.
3.5. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek
kontrolować wykonawców/najemców w zakresie realizacji w/w ustaleń
i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.

III. Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu.
W skład kompleksu szkoły wchodzi dwa obiekty tj. budynek gimnazjum i hala
sportowa. Budynek gimnazjum położony jest na działce 1209 po między ulicą Polną
(od północy) i ulicą Het. Żółkiewskiego 12b (od południa) w odległości 40m od drogi
wojewódzkiej 842 w miejscowości Żółkiewka. Budynek hali sportowej położony na
działkach 1210/1, 1211/1, 1212/1, oddalony jest o 50 m na wschód od budynku
gimnazjum. Położony jest na działce wielokąta przy ulicy Polnej 12 Działka ta przylega
od wschodu do budynków gospodarczych , od północy graniczy z ulicą Polną, od

zachodu z zabudowaną wspólnoty mieszkaniowej Domu Lekarzy, zaś od południa z
placem parkingowym BS.
3.1. Wymiary budynku:
1) Powierzchnia kondygnacji naziemnych:
- budynku gimnazjum – 438 m²
-hali sportowej – 1592 m²
2) Wysokość:
- budynku gimnazjum – 8,5 m
-hali sportowej – 11 m
3) Ilość kondygnacji nadziemnych;
- budynku gimnazjum – 2
-hali sportowej – 1
3.2. Konstrukcja budynku gimnazjum i hali sportowej
a)

ściany nośne - murowane,

b)

stropy - żelbetonowe,

c)

ściany działowe i osłonowe - murowane,

d)

dach – konstrukcja stalowa pokryta blachą, sufity podwieszane (hala
sportowa).

3.3. Zagospodarowanie budynku:
- budynku gimnazjum
1) Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczeń:
a) piwnica – pomieszczenia dydaktyczne, sala komputerowa, korytarz,
ubikacje, szatnie, zaplecze socjalne dla pracowników obsługi, wejście do
windy.
b) parter – pomieszczenia dydaktyczne, gabinet dyrektora, sekretariat,
ubikacje, korytarz, wejście do windy.
c) pierwsze piętro – sale dydaktyczne, ubikacje, korytarz, biblioteka, wejście do
windy.
2) Maksymalna liczba osób przebywających w budynku – 200
3) Maksymalna liczba osób przebywających na największej kondygnacji – 80 osób
na parterze.
- hali sportowej
1) Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczeń:
a) parter – pomieszczenia dydaktyczne, korytarz, ubikacje, szatnie, sala
gimnastyczna z trybunami widowni, sala ćwiczeń – siłownia, pokój
nauczycielski, pokój pedagoga, barek, zaplecze socjalne dla pracowników
obsługi, świetlica, hydrofornia, szklane ogrody.

2) Maksymalna liczba osób przebywających w budynku – 200
3) Wielkość pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii ZL I zagrożenia ludzi:
sala gimnastyczna – 634 m², sala ćwiczeń – siłownia 63 m².
4) Rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo:

a) barek: gaz palny propan-butan - 1 butla,
b) olej opałowy – 10 000 litrów ( w sezonie grzewczym) - w składzie opału przy
kotłowni budynku hali sportowej.
3.4. Klatki schodowe:
- budynek gimnazjum
1) Ilość:
a) schody wewnętrzne – 1
2) Konstrukcja schodów:
a) wewnętrzne – żelbetowe, dwubiegowe ze spocznikami,
szerokość biegu 1,3 m, spocznika – 1,65 m
3) Urządzenia służące do usuwania dymu z klatek schodowych – wywietrzniki
kanałowe
3.5. Instalacje:
1) Elektryczna 220 V na wszystkich kondygnacjach budynku gimnazjum i hali
sportowej. Przewody prowadzone w rurkach pod tynkiem. Główny wyłącznik
prądu znajduje się przy głównym wejściu do budynku gimnazjum w piwnicy
po lewej stronie . Główny wyłącznik prądu w hali sportowej na zewnątrz
zachodniej ściany budynku od strony „szklanych ogrodów”.
2) Ogrzewcza budynku gimnazjum – centralne ogrzewanie budynku zasilane z
kotłowni węglowej Gminy. Ogrzewcza budynku hali sportowej – centralne
ogrzewanie zasilane z kotłowni olejowej szkoły.
3) Odgromowa.
4) Wodociągowa – podłączona do wodociągu wiejskiego.
5) Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki do kanalizacji wiejskiej.
6) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w kotłowni i ubikacjach.
3.6. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:
1) Instalacja hydrantowi wewnętrzna – trzy hydranty po jednym na każdej
kondygnacji ( budynek szkoły), trzy hydranty na parterze budynku hali
sportowej.
3.7. Zaopatrzenie wodne:

1. Sieć hydrantowa zewnętrzna – prowadzona wzdłuż ulicy Polnej, odległość do
najbliższego hydrantu – 40 m od budynku gimnazjum i 5m od budynku hali
sportowej.
2. Cieki i zbiorniki wodne zlokalizowane w odległości ok. 600 m od obydwóch
obiektów.
3.8. Drogi pożarowe do budynku:
1) Dojazd od ulicy Polnej – obydwa budynki usytuowane bezpośrednio przy ulicy
(strona północna).
2) Dojazd od drogi wojewódzkiej 842 (od strony południowej) – droga dojazdowa
utwardzona - asfaltowa o szerokości 2,5 m z możliwością objazdu bez
nawracania ( budynek gimnazjum) .
W przypadku hali sportowej dojazd od drogi wojewódzkiej 842 (od strony
południowej) przez parking BS, plac utwardzony z możliwością zawracania
samochodów ciężarowych.
IV. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.
4.1. Klasa odporności pożarowej budynku szkoły
1) Szkoła jest obiektem zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III
2) Budynek szkolny jest budynkiem trzykondygnacyjnym zaś budynek hali
sportowej jednokondygnacyjny . Na podstawie Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690) tego typu budynki szkolne zaliczone do kategorii ZL III powinny być
wykonane w klasie odporności pożarowej B.
4.2. Źródła powstania pożaru.
1) Możliwości powstania pożaru w budynkach szkolnych mogą wynikać z:
a) wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych:
-

niewłaściwego wykonania,

-

przeciążania poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do
jednego obwodu elektrycznego,

b) używania otwartego ognia:
-

zaprószenia ognia spowodowanego niewłaściwym zabezpieczeniem
paleniska w trzonie kuchennym lub pieca centralnego ogrzewania,

c) rozszczelnienie przewodów kominowych,
d)

prowadzenia prac remontowych polegających na spawaniu, cięciu,
malowaniu, klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo,

e) rozszczelnienia instalacji kuchenki gazowej zasilanej z butli,
f) celowego podpalenia.

4.3. Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru
1. Rozwój pożaru w budynkach szkolnych uzależniony jest od zastosowanych
rozwiązań
techniczno-budowlanych
ograniczających
możliwości
rozprzestrzeniania się ognia i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi
pomieszczeniami i kondygnacjami.
2. Rozprzestrzenianie ognia w budynku szkolnym może następować poprzez:
a) palne elementy wykończenia wnętrz: wykładziny podłogowe,
b) palne elementy wystroju oraz wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych,
administracyjnych i gospodarczych: meble, elementy dekoracyjne na
ścianach, zasłony, firanki, panele, odzież w szatni.
c) systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektrycznej,
d) nieszczelne przewody kominowe,
3. Oprócz rozprzestrzeniania się ognia, istotne jest również przenikanie na
poszczególne kondygnacje oraz do pomieszczeń dymów i gazów pożarowych –
w budynku szkolnym mogą one się rozprzestrzeniać przez:
a) otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),
b) przewody wentylacyjne,
V. Zapobieganie możliwości powstania pożaru.
1. Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejsce zagrożenia, zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz
centrum powiadamiania ratunkowego, jednostkę ochrony przeciwpożarowej,
policję lub wójta.
2. System powiadamiania ratunkowego integrujący krajowy system ratowniczo gaśniczy i system Państwowego Ratownictwa Medycznego przyjmuje zgłoszenia
pod numerem alarmowym 112.
3. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Gimnazjum w
Żółkiewce oraz osób prowadzących jakąkolwiek działalność na jego terenie
należy zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest
przestrzeganie
przepisów
przeciwpożarowych,
a
w szczególności
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80. poz. 563).
5.1. Zgodnie z w/w przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
obiektów, należy przestrzegać zakazu;
1. używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynników
mogących zainicjować zapłon występujących materiałów,
2. użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w
sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia;
rozpalania ognisk w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych
albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10
m;
stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych;
instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak
wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym,
jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób
zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich
natychmiastowe użycie;
lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób
zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w
przepisach techniczno-budowlanych;
uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i urządzeń
przeciwpożarowych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

5.2 Instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a
w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacjom,
zgodnie z tabelą:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Konserwacja i naprawa podręcznego
sprzętu gaśniczego

co
najmniej
raz w roku

2.

Pomiar rezystancji izolacji przewodów
roboczych instalacji elektrycznej

co 1 rok

3.

Przegląd instalacji odgromowej

raz w roku

4.

Kontrola stanu technicznego
przewodów kominowych (spalinowych co 1 rok
i wentylacyjnych)

5.

Kontrola instalacji gazu płynnego

raz w roku

6.

Wydajność, przegląd i konserwacja
sieci hydrantowej.

raz w roku

Uwagi

7.

Pomiar napięć i obciążeń w instalacji
elektrycznej

8.

Sprawdzenie skuteczności działania
środków ochrony przeciwporażeniowej co 5 lat
w instalacji elektrycznej

9.

Badanie instalacji odgromowej

co 5 lat

co 5 lat

oraz po każdym
uszkodzeniu

5.3. Nie dokonywać samodzielnie napraw bezpieczników energii elektrycznej.
5.4. Okresowo sprawdzać szczelność instalacji kuchenki gazowej – uszkodzone
przewody natychmiast wymienić na nowe.

VI. Podręczny sprzęt gaśniczy
6.1. Rodzaje urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego
Obiekt wyposażony jest w sprzęt gaśniczy do gaszenia pożarów w zarodku (w
początkowej fazie rozwoju), który może występować w postaci:
gaśnic proszkowych, gaśnic śniegowych,
6.2. Gaśnice
Rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dobiera się zależnie od istniejących w obiekcie
materiałów palnych. Gaśnice są to przenośne urządzenia o stosunkowo małej masie
środka gaśniczego i o wadze do 20 kg, którego użycie następuje pod wpływem
uruchamianego ręcznie wyzwolenia ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku
gaśnicy lub w oddzielnym pojemniku.
Gaśnica proszkowa - środkiem gaśniczym jest tu proszek gaśniczy. Wyrzucany jest on
pod ciśnieniem do strefy spalania. Działanie proszku polega na inhibicji procesu
spalania (wychwytywanie rodników). Stosowane są dwa podstawowe rodzaje proszków
węglanowe i fosforanowe. Proszek węglanowy stosowany jest przede wszystkim do
gaszenia pożarów grup BC. Może przynosić jednak słabe efekty w gaszeniu pożarów
grupy A. Ze względu na dodatkowe działanie izolujące proszku fosforanowego nadaje
się on do gaszenia grup ABC. Proszek fosforanowy może przynosić słabsze efekty przy
pożarach grupy BC. Stosowanie proszków gaśniczych także może zwiększać straty
pożarowe. Jest to spowodowane m.in. stopniem rozdrobnienia i sposobem wyrzutu (ma
działanie zbliżone do piaskowania i może powodować zacieranie współpracujących
części maszyn) oraz rodzajem reakcji proszków fosforanowych (trwale przywiera do
powierzchni metalowych).

Gaśnica śniegowa - czynnikiem gaśniczym jest tu sprężony dwutlenek węgla,
wyrzucany pod ciśnieniem z gaśnicy przez specjalną dyszę. Podstawowym działaniem
tej gaśnicy jest działanie tłumiące (zmniejszenie stężenia tlenu w strefie spalania).
Dodatkowo w niewielkim stopniu ma działanie chłodzące (temperatura strumienia
wynosi ok. - 700C). Gaśnice tego typu mogą być używane do gaszenia pożarów grup
BC. Gaszenie dwutlenkiem węgla przynosi najlepsze efekty w bardzo ograniczonych
przestrzeniach o znikomej wentylacji (trzeba uzyskać stężenie min. 40% CO2). Niska
temperatura strumienia uszkadza tworzywa sztuczne.
UWAGA!!! Może też powodować urazy w postaci odmrożeń.
6.3. Sposób użycia gaśnicy
- Gaś ogień w kierunku wiatru (z wiatrem).
- Palące się powierzchnie gaś rozpoczynając od brzegu.
- Pożary substancji kapiących i płynnych gaś strumieniem skierowanym od góry do
dołu
- Pożary ścian gaś strumieniem skierowanym od dołu do góry.
- Stosuj wystarczającą liczbę gaśnic - nigdy jedną po drugiej.
- Zwracaj uwagę na możliwość ponownego rozpalenia się ognia.
Nigdy nie wieszaj gaśnic po ich użyciu na stałe miejsce..
6.4. Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.
1. Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach reguluje
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563):

a. jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w
gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej
budynku
2. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i
widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł
ciepła (piece, grzejniki);
- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej
kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
3. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać
człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
b) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
4. Rozmieszczenie gaśnic w budynku szkolnym:
- budynek gimnazjum
Lp.

Typ

Miejsce usytuowania

1.

Wejście główne, parter – obok sali nr 3

2.

Wejście przez piwnicę, szatnię - obok sali nr 1

3.

Proszkowa ABC
Korytarz I piętro – prawa strona – obok sali 7
– 6 kg

4.

Pracownia komputerowa – obok drzwi

5.

Biblioteka – obok regałów z książkami

- budynek hali sportowej

Lp.

Typ

Miejsce usytuowania

1.

Wejście główne, parter – obok sali nr 1

2.

Wyjście ewakuacyjne – obok pokoju nauczycielskiego.

3.

Wyjście ewakuacyjne w szklanych ogrodach – poprawej
stronie na ścianie

4.

Proszkowa ABC
– 6 kg
Wejście na trybuny – po prawej i po lewej stronie trybun

5.

Korytarz I piętro – prawa strona – obok sali 7

6.

Kotłownia – korytarz obok drzwi wyjściowych

7.

Kotłownia – obok drzwi wyjściowych

6.5. Przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.
1. Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej
fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku.
2. Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się
przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia,
będącym reakcją chemiczną.
3. Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy
i gazów palnych – stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa
uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu
innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.
6.6. Sposób użycia gaśnicy proszkowej.
1. Zbliżyć się z gaśnicą do źródła ognia.
2. Wyciągnąć zawleczkę.
3. Jedną ręką chwycić zawór, drugą ręką wbić zbijak.
4. Nacisnąć dźwignię zaworu.
5. Skierować strumień środka gaśniczego do ogniska pożaru.
6.7. Kontrola i konserwacja gaśnic .
1. Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany czynnościom konserwacyjnym nie
rzadziej niż raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Zakres czynności konserwacyjnych powinien być zgodny z instrukcją obsługi
ustaloną przez producenta.
3. Konserwację i naprawę tego sprzętu winni przeprowadzać odpowiednio
przeszkoleni i upoważnieni konserwatorzy sprzętu gaśniczego.
4. Na kontrolce gaśnicy powinna się znajdować data następnego przeglądu gaśnicy.
5. Za pilnowanie terminów przeprowadzania okresowej kontroli podręcznego
sprzętu gaśniczego odpowiedzialny jest sekretarz szkoły.

VII. Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
7.1. Zasady alarmowania.
1. Każdy pracownik Gimnazjum w Żółkiewce który zauważył pożar lub uzyskał
informację o pożarze czy zagrożeniu, obowiązany jest zachować spokój i nie
dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,
b) Państwową Straż Pożarną – telefon 998,
c) Dyrektora szkoły .
2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać następujące informacje:
a) gdzie się pali – adres szkoły,
b) co się pali – rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się
materiału, np. odzież w szatni,
c) czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy w pobliżu znajdują się materiały
łatwopalne, itp.,
d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.
3.

UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę
należy odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4. W razie potrzeby powiadomić:
a)

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999

b)

Policję – tel. 997

c) Pogotowie Energetyczne – tel. 991
Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru

7.2.

lub innego zagrożenia.
1.

Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji
ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.

2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo nad akcją sprawuje Dyrektor
lub Koordynator ds. bezpieczeństwa, a w razie ich nieobecności jeden z
nauczycieli. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest podporządkować się
poleceniom kierującego akcją.
3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając
ewakuację z zagrożonego rejonu,

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru ( nie wolno
gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem ),
c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się
tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia
oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,
d) nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których
powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować
szczególną ostrożność,
4. Wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy
ograniczać ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji
pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.
7.3.

Zabezpieczenie pogorzeliska.

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za:
a) zabezpieczenie miejsca pożaru,
b) przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności
Policji, firmy ubezpieczeniowej lub komisji powołanej do ustalenia okoliczności i
przyczyn pożaru.
VIII. Organizacja ewakuacji
8.1. Warunki ewakuacji.
1. Określenie ilości osób przebywających w budynkach szkoły.
Kondygnacja

Nauczyciele,
obsługa

Uczniowie

Razem

Piwnica

5

ok. 30

35

I piętro

12

ok 48

60

II piętro

5

ok. 54

59

Hala sportowa

7

ok. 39

46

29

171

200

RAZEM

Liczba uczniów i pracowników w poszczególnych salach, godzinach i dniach jest
zmienna i zależy od prowadzonych zajęć.

2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynku szkolnym zostało wykonane
zgodnie z obowiązującymi normami.
3.Podstawowe zasady ewakuacji, sposób prowadzenia oraz schemat ewakuacji
określa szczegółowo „Plan Ewakuacji dla Gimnazjum w Żółkiewce” stanowiący
załącznik do „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.
IX. Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
9.1. Cel i zakres szkoleń.
1.

Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi należy
realizować w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami
„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, a w szczególności z:
a) zagrożeniem pożarowym występującym w budynkach lub pomieszczeniach
szkoły,
b) przyczynami powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,
c) sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego,
d) przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
e) zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
f) zadaniami i obowiązkami pracowników w wypadku powstania pożaru,
g) warunkami prowadzenia ewakuacji,
h) zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń
przeciwpożarowych.

2. Szkoleniem objęci są wszyscy pracownicy szkoły, których obowiązkiem jest
uczestnictwo w szkoleniu. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego jest
dokumentowane. Dokumentację stanowi oświadczenie pracownika (wzór
oświadczenia stanowi załącznik do instrukcji) oraz zbiorcza lista dołączona do
instrukcji.
3. Do zapoznania się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”
zobowiązane są również wszystkie osoby nie będące pracownikami szkoły, a
wynajmujące powierzchnie lub pomieszczenia na terenie zajmowanym przez
obiekty szkoły. Obowiązkiem Dyrektora szkoły jest dostarczenie tym osobom
przedmiotowego dokumentu i uzyskanie oświadczenia o przyjęciu do
wiadomości jego postanowień.

Żółkiewka, 28. 09. 2012 r.

Załącznik Nr 1
Żółkiewka, dnia ..........................r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
obowiązującą na terenie i w budynku Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce
zlokalizowanego w Żółkiewce przy ul. Het. Żółkiewskiego 12b oraz hali sportowej
położonej przy ulicy Polnej 24, którą zobowiązuje się przestrzegać.
Lp. Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Data

Podpis

Załącznik Nr 2
INSTRUKCJA ALARMOWANIA STRAŻY POŻARNEJ W PRZYPADKU
POWSTANIA POŻARU I.
ALARMOWANIE
I. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i
natychmiast zaalarmować okrzykiem "PALI SIĘ, POŻAR" innych pracowników, uruchomić
dzwonek alarmujący o pożarze i telefonicznie zawiadomić Straż Pożarną (Jednostkę
Ratowniczo Gaśniczą)


ALARMOWANIE
1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informacje o pożarze obowiązany jest
zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować


Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki.
Państwową Straż Pożarną w Warszawie tel. 998 lub z tel. kom. 112 
2. Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu lub telefonu
komórkowego.
3. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać :

gdzie się pali - dokładny adres Szkoły.
co się pali - np. magazynek gospodarczy, pokój nauczycielski, w itp.,
czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp.,
numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko.

UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę odłożyć
słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie, czy meldunek o pożarze nie
jest fałszywy
4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

 Pogotowie Ratunkowe - tel. 999

 Policję
- tel. 997
 Pogotowie energetyczne - tel. 991
II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

1. Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy
pomocy znajdującego się w pobliżu sprzętu pożarniczego i nieść pomoc zagrożonym osobom.

2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje Dyrektor Szkoły lub wyznaczona przez
niego osoba.
3. Z chwilą przybycia Straży Pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy
przybyłej jednostki i udzielić mu niezbędnych informacji.
4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:

nie wolno otwierać bez koniecznej potrzeby - drzwi, okien i innych otworów w
budynkach objętych pożarem,

nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz cieczy
palnych i substancji chemicznych reagujących z wodą (karbid, sód) należy stosować gaśnice
śniegowe lub proszkowe,



umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie gaszenie pożaru.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się w na terenie Obiektu.
2. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszej instrukcji będą pociągnięte do
odpowiedzialności w myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przeciwpożarowej tj.
Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,
3. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych
dotyczących ochrony ppoż. oraz innych przepisów i aktów normatywnych.
4. W sprawach nieujętych w niniejszej Instrukcji obowiązują aktualne przepisy
przeciwpożarowe oraz Polskie Normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Załącznik Nr 3
TELEFONICZNA INFORMACJA O ŁADUNKU
1. Jeśli jest to możliwe postaraj się aby rozmowie przysłuchiwała się jeszcze jedna osoba.
2. Podtrzymaj rozmowę tak długo jak to tylko możliwe. Godzina odebrania telefonu
............................ Data..................................................
3. Dokładne słowa dzwoniącego.........................................................
4. Czy rozmowa była prowadzona z: telefonu stacjonarnego.........................telefonu
komórkowego..........................
5. Pytania, które należy zadać:
- O której godzinie nastąpi wybuch ? ...........................................................
- Gdzie znajduje się bomba ? ..................................................................
- Dlaczego została podłożona ? ..............................................................
- Jaki jest to rodzaj bomby ? ..................................................................
- Jak wygląda bomba ? ............................................................................
- Nazwisko dzwoniącego. .........................................................................
- Identyfikacja głosu.
płeć................................wykształcenie.............................akcent............................inne cechy
charakterystyczne, sposób wymowy, szybkość mówienia, etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................
6. Głosy z tła
muzyka..................................................głosy......................................................................
pociąg................autobus.........................
maszyny/urządzenia................................ restauracja............................................................
ulica...................................................................................................................
inne....................................................................................................................
7. Godzina o której rozmówca odłożył słuchawkę ................................................................
8. Uwagi i wrażenia osoby, która odebrała telefon...............................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................
Imię Nazwisko ....................................................Podpis......................................
Stanowisko.........................................................

