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II..  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  
 

Ustalenia zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczą budynku III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3. Wymóg 
opracowania  instrukcji  wynika z  przepisów  rozporządzenia  MSWiA z dnia 07 czerwca 
2010 r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. Nr 109 poz. 719). 

a) Instrukcja ustala:  

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu 
użytkowania i warunków technicznych; 

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stoso-
wanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 
- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie 

prace są przewidywane; 
- warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 
- sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z 

przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 
- zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich sta-

łymi użytkownikami; 
- plany obiektu z uwzględnieniem elementów istotnych z zakresu ochrony przeciwpoża-

rowej oraz bezpieczeństwa i ewakuacji osób z budynku. 
b) Instrukcja nakłada na wszystkich pracowników budynku szkoły obowiązek ścisłego prze-

strzegania wymogów i zaleceń w niej zawartych. 
c) Do przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji zobowiązani są również pracownicy 

innych zakładów, wykonujących prace zlecone jak i osoby fizyczne oraz prawne przeby-
wające na terenie obiektu. 

d) Zapoznanie pracowników wyżej wymienionego budynku z postanowieniami instrukcji 
spoczywa w osobie Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Olsztynie przy ul. Sybiraków 3. 

e) Przyjęcie do wiadomości treści instrukcji powinno być potwierdzone własnoręcznym 
podpisem /wzór oświadczenia w załączeniu/.  

f) Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a 
także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę wa-
runków ochrony przeciwpożarowej. 

 

IIII..  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  PPOOŻŻAARROOWWAA  OOBBIIEEKKTTUU    

1. Funkcja, lokalizacja. 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przy ul. Sybira-
ków 3 dla którego opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, to budynek trzykon-
dygnacyjny, zaliczony do obiektu niskiego (N). Budynek stanowi jedną strefę pożarową. W 
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budynku znajdują się pomieszczenia klasowe, socjalno-biurowe, biblioteka, szatnie. Obiekt 
wykonany został w technologii tradycyjnej, ściany murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej, cegła pełna. Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cemen-
towo-wapiennej. Stropy prefabrykowane typu OMS. Klatki schodowe żelbetowe. Z budynku 
głównego prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz oraz 
jednio wyjście z sali sportowej. Budynek został wyposażony w instalacje użytkowe, takie jak: 
elektryczna, odgromowa, kominowa (wentylacyjna grawitacyjna), centralnego ogrzewania - 
wodna zasilana z MPEC, wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa.    

2. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Wyszczególnienie Opis 

Powierzchnia zabudowy, użytko-
wa, kubatura, wysokość, liczba 
kondygnacji 

Powierzchnia zabudowy wynosi około 1251,35 m2, użytkowa 
ogółem wynosi – około 2432,40 m2 ,  kubatura 9226 m3  (budynek 
główny) sala sportowa powierzchnia użytkowa – 332,90 m2, wy-
sokość  - 10,50 m do stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową,  
budynek „niski”. Trzy kondygnacje użytkowe  nadziemne.     

Parametry pożarowe substancji 
palnych 

W pomieszczeniach budynku nie przechowuje się substancji ła-
twopalnych i materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

Podział na strefy pożarowe Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni równej 
powierzchni użytkowej tj. 2432,40 m2.  Powierzchnia strefy  poża-
rowej mieści się w granicach dopuszczalnych  (do 8000 m2) okre-
ślonych w przepisach (4). 

Kategoria zagrożenia ludzi, prze-
widywana liczba osób w obiekcie 

Kategoria zagrożenia ludzi strefy pożarowej: ZL III. Liczba osób 
przebywających w budynku szkoły wynosi około 400  osób   oraz 
personel szkoły 52 osoby.  

Ocena zagrożenia wybuchem 
pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych 

Strefy oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem – nie występują. 

Droga pożarowa Jest wymagana. Dojazd do budynku, o każdej porze roku, drogą 
utwardzoną i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni – umożliwia 
ul. Sybiraków oraz ul. Rataja.  Parametry techniczne drogi poża-
rowej do budynku nie odpowiadają wymaganiom przepisów (3) – 
brak placów manewrowych o wymiarach 20m x 20m oraz droga 
nie przebiega wzdłuż budynku w odległości od 5 do 15m od bu-
dynku.  
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Wymagana klasa odporności po-
żarowej budynku oraz odporność 
ogniowa elementów budowlanych 

Budynek w klasie „C” odporności pożarowej. 
Główna konstrukcja nośna ........................ R (60) 
Stropy ........................................................ REI (60) 
Ściany wewnętrzne.................................... EI (15) 
Ściany zewnętrzne.................................... EI (30) 
Konstrukcja dachu..................................... R (15) 
Przykrycie dachu........................................ E (15)  

Elementy budynku, powinny spełniać wymagania nierozprzestrze-
niające ognia.   

Obciążenie ogniowe dla pomiesz-
czeń gospodarczych 

Pomieszczenia gospodarcze  Qd – nie więcej niż 500 MJ/m2  

Odległość od obiektów sąsiednich Budynek szkoły poprzez salę sportową styka się bezpośrednio z 
budynkiem Gimnazjum nr 12 i stanowi jedną strefę pożarową. 
Wymagania w zakresie minimalnych odległości określone w 
przepisach (4) nie są spełnione. 

Urządzenia i instalacje przeciw-
pożarowe i bezpieczeństwa 

Budynek Szkoły posiada główny wyłącznik prądu zlokalizowany 
w skrzynce energetycznej umieszczonej na parterze budynku 
szkoły  – patrz szkic sytuacyjny.  

Warunki ewakuacji, oznakowanie 
na potrzeby ewakuacji dróg i po-
mieszczeń, 

Układ komunikacyjny budynku – korytarzowy z dwiema klatkami 
schodowymi prowadzącymi z wyższych kondygnacji na parter a 
następnie na zewnątrz budynku. Z budynku prowadzą dwa wyj-
ścia ewakuacyjne oraz wyjście ewakuacyjne z sali  sportowej. 
Wyposażenie w oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN–92/N-
01256/01.  

Instalacje użytkowe  1) Instalacja wodno – kanalizacyjna – zawór wody znajduje się 
w pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowanym pod salą 
gimnastyczną 

2) Instalacja kominowa (wentylacyjna), 
3) Instalacja centralnego ogrzewania. Ogrzewanie zasilane z  

MPEC. 
4) Instalacja odgromowa. 
5) Instalacja gazowa. 
6)   Instalacja elektroenergetyczna, ( wyłącznik prądu znajduje się 

w skrzynce energetycznej  - patrz szkic sytuacyjny) 

Wyposażenie w podręczny sprzęt 
gaśniczy i urządzenia przeciwpo-
żarowe 

Gaśnice proszkowe uniwersalne typu ABC. Rozmieszczenie po-
dano na szkicach sytuacyjnych. Sprzęt jest oznakowany tablicami 
bezpieczeństwa zgodnie z przepisami (5). Urządzenia przeciwpo-
żarowe; instalacja hydrantowa przeciwpożarowa – 52 mm, oświe-
tlenie ewakuacyjne na sali sportowej  oraz główny wyłącznik prą-
du.  

Zaopatrzenie wodne do zewnętrz-
nego gaszenia pożaru 

Wodociąg miejski. Zapotrzebowanie zgodnie z wymogami prze-
pisów (3) wynosi 20 l/s. Jeden hydrant podziemny Ø 80 znajdują 
się przy ul. Sybiraków, zlokalizowany w odległości około 42 m od 
budynku szkoły – patrz szkic sytuacyjny. Drugi hydrant nadziem-
ny Ø 80 znajduje się na ul Rataja od strony Gimnazjum nr 12 w 
odległości do 150 m  od budynku szkoły. 
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IIIIII..  WWSSKKAAZZAANNIIAA  DDLLAA  UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKKÓÓWW  OOBBIIEEKKTTUU  
 

1. Czynności zabronione. 

W budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przy ul. 
Sybiraków 3 oraz na terenie do niej przyległym zabronione wykonywanie czynności, które 
mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ra-
towniczego lub ewakuacji. W szczególności zabronione jest: 
1) używanie otwartego ognia w miejscach występowania materiałów palnych oraz w miej-

scach określonych przez właściciela (użytkownika) i oznakowanych zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa (w budynku Szkoły obowiązuje zakaz 
palenia tytoniu); 

2) palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego celu miejscami - palenie papierosów dozwo-
lone jest w pomieszczeniu palarni (o ile takie pomieszczenie zostało wyznaczone); 

3) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób nie-
zgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się 
to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniej-
szej niż 5 m od budynku, 

5) rozpalanie ognia, wysypywania  gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej gle-
by i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich 
obiektów, 

6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsied-
niej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 
producenta; 

8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia 
wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do tem-
peratury przekraczającej 373,15 K (100°C), 

- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewo-
dów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu 
elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o 
napięciu powyżej 400 V;  

9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 
trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 
0,05 m od żarówki; 

10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłącz-
niki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich kon-
strukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 
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11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji 

lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość 
albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-
budowlanych; 

12) składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach ko-
munikacji ogólnej w piwnicach, 

13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów 
palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach; 

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie 
w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;  

15) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający 
wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno - 
budowlanych; 

16) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali sportowej, w której następuje jednoczesna 
wymiana użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;  

17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,  
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
- wyjść ewakuacyjnych, 
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych insta-

lacji gazowej; 
18) przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w obrębie klatek schodowych i 

korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych.  
19) magazynowanie butli z gazami płynnymi. Dopuszczalne jest jedynie stosowanie nie wię-

cej niż dwóch butli z gazem płynnym o masie 11 kg każda podłączonych do instalacji ga-
zowej (odbiornika gazu),  

20) magazynowania w części  piwnicznej materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
 

2. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Właściciel obiektu: 
1) utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i 

funkcjonalnej; 
2) wyposaża obiekt, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w prze-

ciwpożarowe wyłączniki prądu; 
3) umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z 

wykazem telefonów alarmowych; 
4) oznakowuje, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeń-

stwa: 
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- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-
budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewnia-
jący dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, 

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,  

- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu,  

- miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. 
5) właściciel, zarządca lub użytkownik utrzymuje znajdujące się na nich drogi pożarowe w 

stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych. 

6) zapewnia osobom przebywającym w budynku szkoły lub na terenie, bezpieczeństwo i 
możliwość ewakuacji, 

7) zapoznaje pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 
8) ustala sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub inne-

go miejscowego zagrożenia. 

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscu dostępnym dla 
ekip ratowniczych. 
 

IIVV..  ZZAALLEECCEENNIIAA  EEKKSSPPLLOOAATTAACCYYJJNNEE  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  UUTTRRZZYYMMAANNIIAA  WWŁŁAAŚŚCCIIWWEEGGOO  SSTTAANNUU  TTEECCHHNNIICCZZNNEEGGOO  
BBUUDDYYNNKKUU  

 

1. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji znajdujących się na wyposa-
żeniu obiektu. 

Obowiązkiem właściciela obiektu  jest przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań sta-
nu technicznego budynku oraz instalacji wewnętrznych: 
1) co 12 miesięcy – sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowych oraz 

przewodów kominowych ( wentylacyjnych). Uprawnieni do wykonywania ww. czynności 
są osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do in-
stalacji kominowych oraz posiadający kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru 
lub usług w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń gazowych. 

2) raz na 5 lat – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno-
ści połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji jak również przegląd techniczny. i konserwacja prze-
ciwpożarowego wyłącznika prądu. 
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2. Przeglądy techniczne  i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożaro-
wych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 
Wyżej wymienione czynności powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z 
instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Z uwagi na powyższe nale-
ży przyjąć następujące czasookresy przeglądów: 
1) raz w roku – przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 

instalacji hydrantowej przeciwpożarowej, 
2) raz na pięć lat – przeprowadzenie próby ciśnieniowej dla węży stanowiących wyposaże-

nie hydrantów wewnętrznych,  
3) raz w roku – przegląd techniczny i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
4) raz w roku – przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego ( czas działania 

po wyłączeniu napięcia winien wnosić co najmniej 1 godzinę), 

 
Wymienione czynności należy przeprowadzać częściej o ile wymaga tego producent urządze-
nia. Wszystkie przeglądy należy udokumentować odpowiednimi protokołami. 

3. Przeglądy ogólne i szkolenia 

1) okresowe sprawdzanie stanu oznakowania obiektu i urządzeń p.poż. tablicami i znakami 
ochrony przeciwpożarowej. 

2) okresowe kontrole rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Rozmieszczenie 
sprzętu w budynku szkoły przedstawiono na szkicach sytuacyjnych. 

3) Prowadzanie szkoleń mających na celu zapoznanie pracowników z obowiązującymi prze-
pisami przeciwpożarowymi, sposobem postępowania na wypadek pożaru lub innego miej-
scowego zagrożenia oraz niniejszą Instrukcją. 

 

VV..  ZZAASSAADDYY  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  PPRRAACC  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  PPOOŻŻAARROOWWOO  
 

1. Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować 
bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru takich jak prace spawalnicze, prace dekar-
skie z otwartym ogniem, właściciel obiektu jest obowiązany: 

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 
2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprze-

strzeniania się pożaru lub wybuchu; 
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3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za prze-
bieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spa-
wacza" lub "Książkę spawacza". 

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w re-
jonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie 
do powstania pożaru lub wybuchu. 

Przy wykonywaniu prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
pożaru lub wybuchu, należy: 

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania 
prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znaj-
dujących się w nim instalacji technicznych; 

2) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 
pożaru – gaśnicę śniegową przy pracach spawalniczych, gaśnicę proszkową uniwersalną 
przy pracach dekarskich oraz w każdym przypadku koc gaśniczy; 

3) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz 
rejony przyległe; 

4) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i zabezpieczony 
przed możliwością wywołania pożaru. 

Ponadto:  
- rozpoczęcie prac musi być uwarunkowane sporządzeniem protokołu zabezpieczenia p. poża-

rowego prac spawalniczych zgodnie z załącznikiem do niniejszego opracowania oraz ze-
zwoleniem na przeprowadzenie tych prac wydanym przez Dyrektora III Liceum Ogólno-
kształcącego w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3 lub innej upoważnionej osoby, 

- w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie w większych grupach, drogi ewakuacyjne i 
dojścia do miejsc prowadzenia prac powinny być wolne oraz tak dobrane, aby można było 
szybko i bezpiecznie ewakuować ludzi z miejsca objętego pożarem.  

 

2. Obowiązki po zakończeniu prac spawalniczych 

Do  obowiązków ciążących na osobach wykonujących prace spawalnicze po ich zakończe-
niu należy:  
- sprawdzenie czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w miejscu prowadzenia 

prac, otoczeniu lub pomieszczeniach  przyległych,  
- sprawdzenie czy nie następują oznaki tlenia się materiałów bądź  inne wskazujące na moż-

liwości powstania pożaru,  
- sprawdzenie  czy  został  zdemontowany sprzęt którym wykonywano prace,  wyłączony  ze 

źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczony prze dostępem osób postronnych,  
Ww.  kontrole należy powtarzać co pół godziny do ośmiu godzin po zakończeniu  pracy. Wy-

niki powinny być odnotowywane w protokole.  
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3. Obowiązki pracowników prowadzących prace spawalnicze w zakresie przeciwpożarowym  

a) posiadanie  znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie 
przestrzegania tych przepisów przez podległych im pracowników.  

b) dopilnowanie  aby  przed przystąpieniem do pracy wykonane zostały  wszystkie zabezpie-
czenia przewidziane dla danego obiektu  (pomieszczenia) .  

c) sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego stanowisk spawalniczych  oraz  wydawa-
nie  poleceń gwarantujących natychmiastową  likwidację stwierdzonych niedociągnięć.  

d) wstrzymanie prac spawalniczych z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpie-
czeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości.  

g) udział  w  kontroli pomieszczeń po zakończeniu prac spawalniczych.  
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VVII..  SSPPOOSSOOBBYY  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  NNAA  WWYYPPAADDEEKK  PPOOWWSSTTAANNIIAA  PPOOŻŻAARRUU  LLUUBB  IINNNNEEGGOO  ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

1. Postępowanie w wypadku pożaru lub zaistnienia innego zagrożenia. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA W BUDYNKU  
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSTYNIE PRZY UL. SYBIRAKÓW 3  
 
Podstawa uruchomienia procedury: 
- zauważenie pożaru w budynku, 
- wystąpienie innego miejscowego zagrożenia (technicznego, chemicznego, ekologicznego, 

terrorystycznego) np.: zagrożenie katastrofą budowlaną, zagrożenie wybuchem, skażenie 
chemiczne, skażenie biologiczne, informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

 
 
W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA: 
 
Użytkownicy obiektu mają obowiązek: 
 
1) Powiadomić o niebezpieczeństwie współpracowników, uczniów, oraz inne osoby prze-

bywające w budynku otwierając drzwi do pomieszczeń oraz informując o rodzaju zagro-
żenia, apelując o zachowanie spokoju, wzywają do spokojnego opuszczenia zagrożonych 
pomieszczeń, 

2) Powiadomić Państwową Straż Pożarną – tel. 998, 
3) Uczestniczyć w ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu – w razie potrzeby uruchomić pro-

cedurę ewakuacji całego budynku szkoły,  
4) W miarę możliwości przystąpić do akcji gaśniczej przy użyciu instalacji hydrantowej 

p.poż  i podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynku szkoły, 
5) Jeżeli są osoby poszkodowane - wezwać pogotowie ratunkowe – tel. 999, 
6) Zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób niepowołanych. Jeżeli istnieje po-

dejrzenie zagrożenia terrorystycznego, nie zbliżać się do miejsca, w którym pozostawiono 
niewiadomego pochodzenia przedmioty i opakowania, 

7) Podporządkować się poleceniom Kierownika Akcji Ratowniczej. 
 
Każdy pracownik budynku (szkoły) jest obowiązany pamiętać, że :  
- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,  
- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. Nie wolno ga-

sić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu sto-
sować gaśnice proszkowe i na dwutlenek węgla,  

- usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności cenne dokumenty i 
inne materiały ważne dla właściciela (użytkownika), itp.  

- nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał 
pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,  

- szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru 
w zarodku.  
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2. Postępowanie po zarządzeniu ewakuacji obiektu. 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA – EWAKUACJA Z BUDYNKU III LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. SYBIRAKÓW 3 
 
Podstawa uruchomienia procedury – zarządzenia ewakuacji: 
- zauważenie pożaru w budynku szkoły – w przypadku gwałtownego rozwoju pożaru, nie-

możliwego do opanowania przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, 
- wystąpienie innego miejscowego zagrożenia (technicznego, chemicznego, ekologicznego, 

terrorystycznego) np.: zagrożenie katastrofą budowlaną, zagrożenie wybuchem, skażenie 
chemiczne, skażenie biologiczne, informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

 
Decyzję o zarządzeniu ewakuacji ludzi z budynku lub jego części podejmuje kierownictwo 
Szkoły, a w przypadku jego nieobecności inni pracownicy zastępujący:  Zgodnie z Art. 2091 § 
1 pt. 2b Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika do wykonywania 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 
 

OGŁOSZENIE EWAKUACJI: 
 
Sygnał alarmowy do rozpoczęcia ewakuacji osób z budynku szkoły /np. uruchomić dzwonki 
alarmowe: długi modulowany - trwający trzy minuty/ lub jego części rozgłaszany jest przez 
wyznaczonych pracowników wydających komunikaty np: wygłaszany komunikat może 
brzmieć następująco: 
 
UWAGA, UWAGA, UWAGA! W ZWIĄZKU Z TYMCZASOWYM WYSTĄPIENIEM ZA-
GROŻENIA  PROSI SIĘ O SPOKOJNE OPUSZCZENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU I 
UDANIE SIĘ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO NA ZEWNĄTRZ. 
 
POSTĘPOWANIE PODCZAS EWAKUACJI: 
 
1) Ogłosić ewakuację w całym budynku. Poinformować pracowników oraz uczniów o ko-

nieczności opuszczenia pomieszczeń budynku,  
2) Odłączyć od sieci używane odbiorniki energii elektrycznej, zamknąć okna, zabrać z po-

mieszczenia swoje rzeczy osobiste, zamknąć drzwi do pomieszczeń,  
3) Opuszczając budynek w miarę możliwości sprawdzić czy nikt nie został w pomieszcze-

niach i udać się najkrótszą drogą do wyjścia i dalej do rejonu zbiórki. 
4) Ewakuacja powinna być prowadzona równomiernie w kierunkach przeciwnych do miejsc 

objętych lub zagrożonych pożarem i zadymieniem. Kierunki ewakuowanych  grup pra-
cowników nie powinny się krzyżować. Ewakuacja mienia może być prowadzona pod wa-
runkiem zarządzenia jej przez kierującego działaniami ratowniczymi przedstawiciela 
Straży Pożarnej. 

5) W rejonie zbiórki, należy sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenia budynku. Nau-
czyciele  sprawdzają obecność dzieci zgodnie z dziennikiem lekcyjnym. Wszelkie wąt-
pliwości dotyczące pozostawania osób w strefie objętej pożarem należy niezwłocznie 
przekazywać kierującemu działaniami ratowniczymi.  

6) W trakcie działań ratowniczych należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom 
dowódcy akcji. 
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W celu przeprowadzenia sprawnej ewakuacji z budynku szkoły, wskazane jest wykorzystanie 
już sprawdzonych metod i nawyków zgodnie z zasadami organizacji akcji ewakuacyjnej na 
wypadek pożaru przyjętych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. 
Sybiraków  3. 
 

3. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Gaśnica proszkowa  
Na wyposażeniu budynku III Liceum Ogólnokształ-
cącego w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3 znajdują się 
gaśnice proszkowe z zaworem zbijakowym. Gaśnice 
proszkowe są wyposażone w wężyk gumowy o dłu-
gości około 50 cm zakończony zaworem odcinającym 
z dźwignią. Aby uruchomić gaśnicę należy: 

- zabrać gaśnicę z miejsca usytuowania i podbiec w po-
bliże powstałego ognia; 

- wyjąć zawleczkę – zerwać plombę, 
- wcisnąć zbijak do wnętrza głowicy lub nacisnąć i 

zwolnić dźwignię, 
- trzymając w ręku wężyk elastyczny skierować go w 

stronę ognia i nacisnąć dźwignię zaworu wylotowego, 
- wydostający się strumień proszku skierować bezpo-

średnio na ogień (po obwodzie ku środkowi)  a pod-
czas działania gaśnicy nie odwracać jej do góry dnem. 

 
           Gaśnica proszkowa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
Hydrant wewnętrzny 
 
Hydranty wewnętrzne powinny być wyposażone w odcinek węża o długości co najmniej  20 
m i prądownicę. Sprzęt ten powinien być umieszczony w  szafkach  specjalnie  do tego celu 
przeznaczonych przy czym wąż w szafce należy zwinąć w podwójny krąg co pozwoli na jego 
łatwe i szybkie rozwinięcie. Węże i prądownice wodne należy połączyć ze sobą oraz podłą-
czyć do nasady zaworu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przy pomocy specjalnego 
klucza do łączenia węży pożarniczych. Oznakowanie szafki hydrantowej wewnętrznej - w/g  
PN . 
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UWAGA: Przed skorzystaniem z hydrantu upewnij się, że zasilanie energetyczne w budynku 
zostało wyłączone! –  inaczej możesz ulec porażeniu prądem elektrycznym! 
 
4. Zakres stosowanych środków gaśniczych 

 

 

VVIIII..  SSPPOOSSOOBBYY  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEEGGOO  SSPPRRAAWWDDZZAANNIIAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  II  WWAARRUUNNKKÓÓWW  EEWWAAKKUUAACCJJII  
 
III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. Sybiraków  3 (strefa pożarowa) przezna-
czona dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinna co najmniej raz na 
rok przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, jednak w 
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez no-
wych użytkowników. Kierownictwo III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. 
Sybiraków  3 winne jest w związku z tym powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Olsztynie o terminie przeprowadzenia ww. działań, nie później niż na ty-
dzień przed ich przeprowadzeniem.  
Ćwiczenia w zakresie ewakuacji mają na celu wypracowanie nawyków i sposobów zachowa-
nia się w sytuacji rzeczywistego zagrożenia a w szczególności: 
- rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji zagrożenia 

- ogłoszenie alarmu o ewakuacji 

 
 

Rodzaj materiału 
palnego 

 
Palne ciała stałe 

 
(za wyjątkiem metali) 

np. drewno, węgiel 
słoma tekstylia, papier 

itp. 

 
Ciecze palne 

 
np. benzyna, 

tłuszcze, lakiery olej, 
smoła, 

rozpuszczalniki itp. 

 
Gazy palne 

 
w szczególności 

wydostające się pod 
ciśnieniem 

np. acetylen, butan, 
metan, propan, gaz 

ziemny 
 

 
Metale palne 

 
np. aluminium, potas, 

lit, magnez, sód i 
jego związki 

 
Grupa pożaru 
 

    

Woda     
Woda z dodatkami     
Dwutlenek węgla     
Piana     
Proszki gaśnicze ABC     
Proszki gaśnicze BC     
Proszki do gaszenia 
pożarów metali 
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- utrwalenie odpowiedniego sposobu zachowania kierownictwa szkoły, nauczycieli (prze-

kazanie współpracownikom informacji o konieczności opuszczenia budynku, zabezpie-
czenie stanowiska pracy, kierowanie do wyjść) 

- wypracowanie zasad współdziałania ze służbami ratowniczymi (strażą pożarną, pogoto-
wiem, policją) 

Przed przeprowadzeniem ćwiczeń należy opracować szczegółowy scenariusz sytuacyjny z 
uwzględnieniem zadań przewidzianych do realizacji przez pracowników funkcyjnych i ewen-
tualnego udziału jednostek PSP. Sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji należy prze-
prowadzać po uprzednim powiadomieniu wszystkich pracowników szkoły. W powiadomieniu 
należy przekazać informację nt. terminu ćwiczeń, sposobu ogłoszenia ewakuacji i przyjętego 
scenariusza. Ćwiczenia winny odbywać się w ramach normalnego funkcjonowania obiektu, 
zgodnie z procedurą postępowania przy ewakuacji obiektu – rozdział VI pkt. 2. Podczas ćwi-
czeń należy dążyć do tego aby czas ewakuacji z budynku był jak najkrótszy. Od chwili ogło-
szenia alarmu do momentu opuszczenia budynku przez ostatnią osobę nie powinien on prze-
kroczyć 5 min.  
 Po zakończeniu ćwiczeń należy sformułować wnioski  - ocenę sprawności przeprowa-
dzonej ewakuacji - do wykorzystania w przyszłości w celu wyeliminowania zaistniałych 
utrudnień. Pracownicy nie podporządkowujący się wymogom ćwiczeń winni być odpowied-
nio dyscyplinowani (kara grzywny w drodze mandatu karnego za nieprzestrzeganie przepi-
sów p.poż – zgodnie z art. 82. kw). 

  

VVIIIIII..  SSPPOOSSOOBBYY  ZZAAZZNNAAJJAAMMIIAANNIIAA  SSTTAAŁŁYYCCHH  UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKKÓÓWW  OOBBIIEEKKTTUU  ZZ  NNIINNIIEEJJSSZZĄĄ  IINNSSTTRRUUKKCCJJĄĄ  
OORRAAZZ  ZZ  PPRRZZEEPPIISSAAMMII  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWYYMMII  

1. Zaznajomienie z niniejszą instrukcją  

Każdy pracownik budynku – III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. Sybiraków  
3 - ma obowiązek zapoznania się z niniejszą instrukcją. Potwierdza to stosownym oświadcze-
niem wg załącznika.  

2. Szkolenie przeciwpożarowe – Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożaro-
wymi 

Obejmuje  wszystkich pracowników zatrudnionych w omawianym budynku. Wynika z zapi-
sów art. 4.1 pkt 6 ustawy z dnia 24  sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej - tekst jedno-
lity (Dz.U.2016 poz. 191), Tematyka  szkolenia powinna obejmować zaznajomienie z nw. 
aktami prawnymi:  
1. Ustawa z dnia 24  sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity 

(Dz.U.2016. poz. 191 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej),   

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U.2009.124.1030), 



 

IBP III Liceum Ogólnokształcące  w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3 

- 17 - 
 
4.  Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz. 
1422 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie), 

Szkolenia przeciwpożarowe mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (art. 4. ust 2b) i rozporządzeniu MSWiA z 
dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straża-
ków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823). 

IIXX..  ZZAADDAANNIIAA  II  OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  OOCCHHRROONNYY  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEEJJ  DDLLAA  OOSSÓÓBB  BBĘĘDDĄĄCCYYCCHH  
IICCHH  SSTTAAŁŁYYMMII  UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKKAAMMII  

 
1. Przestrzegać przepisy przeciwpożarowe,   
2. Przestrzegać wymagania i zalecenia wskazane w instrukcji bezpieczeństwa poża-

rowego,  
3. Znać zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu 

obiektu,  
4. Znać zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowe-

go zagrożenia, 
5. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego poza wyznaczo-

nymi do tego celu miejscami, ustalonymi przez właściciela obiektu (użytkownika),  
6. Po zakończeniu pracy odłączyć od sieci używane odbiorniki energii elektrycznej, 

nieprzystosowane do pracy bez nadzoru,   
7. Brać udział w szkoleniach przeciwpożarowych, 
8. Niezwłocznie zgłaszać usterki mogące spowodować pożar osobom kompetentnym 

do ich usunięcia. 

X.  OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 

 
1 Ustawa z dnia 24  sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity 

(Dz.U.2016. poz. 191 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej),   

2 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), 

3 Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U.2009.124.1030), 

4 Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015. poz. 
1422 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mi-
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nistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie), 

5 PN- 92/N- 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,  
6 PN- 92/N- 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Znaki bezpieczeństwa Ewakua-

cyjne PN EN ISO 7010:2011 
7 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

  

XX..  WWYYKKAAZZ  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKÓÓWW  
 

Oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

Wzory znaków ewakuacyjnych. 

Wzory znaków ochrony przeciwpożarowej. 

Protokół zabezpieczenia ppoż. prac spawalniczych 

Zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych z otwartym ogniem 

Szkice sytuacyjne pomieszczeń. 

 

Instrukcję opracował 

Lucjan Nadolski 
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Oświadczenie 

 

 Ja niżej podpisany/a/ oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą dla budynku III Liceum Ogólnokształcącego  
w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3. W związku z tym przyjąłem/am/ do wiadomości in-
formacje w zakresie objętym opracowaną instrukcją i zobowiązuję się do jej przestrze-
gania i stosowania. Znajome mi są zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynku, za-
sady postępowania w przypadku pożaru, prowadzenia ewakuacji oraz posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym. 

 
Olsztyn; dnia .................................... 

_________________________________ 
      /podpis osoby składającej oświadczenie/  
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Nr Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) 
znaku 

ewakuacyjnego 

Kształt i barwa Znaczenie 

1  Kierunek drogi 
ewakuacyjnej 

Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, 
które może być wykorzystane 
w przypadku zagrożenia. 
Strzałki krótkie – do stosowania 
z innymi znakami. 
Strzałka długa – do samodzielnego 
stosowania. 

2  Wyjście 
ewakuacyjne 

Znak prostokątny 
Tło: zielone 
Napis: biały 
fosforescencyjny 

Znak stosowany do oznakowania 
wyjść używanych w przypadku 
zagrożenia. 

3  Drzwi ewakuacyjne 
1)  

Znak kwadratowy 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny i 
zielony 

Znak stosowany nad drzwiami 
skrzydłowymi, które są wyjściami 
ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub 
prawe). 

4  Przesunąć w celu 
otwarcia  
2)  

Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak stosowany łącznie ze znakiem 
nr 3 na przesuwnych drzwiach 
wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one 
dozwolone. 
Strzałka powinna wskazywać 
kierunek otwierania drzwi 
przesuwnych. 

5  Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 

Znak prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek drogi 
ewakuacyjnej do wyjścia; może 
kierować w lewo lub w prawo. 

6  Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 
schodami w dół 

Znak prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek drogi 
ewakuacyjnej schodami w dół 
na lewo lub prawo. 

7  Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 
schodami w górę 

Znak prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek drogi 
ewakuacyjnej schodami w górę 
na lewo lub prawo. 

8  Pchać, aby otworzyć Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak jest umieszczany na drzwiach 
dla wskazania kierunku otwierania. 

9  Ciągnąć, aby 
otworzyć 

Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak jest umieszczany na drzwiach 
dla wskazania kierunku otwierania. 

10  Stłuc, aby uzyskać 
dostęp 

Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: zielone 
Symbol: biały 
fosforescencyjny 

Znak ten może być stosowany: 
a) w miejscu, gdzie jest niezbędne 
stłuczenie szyby dla uzyskania 
dostępu do klucza lub systemu 
otwarcia, 
b) gdy jest niezbędne rozbicie 
przegrody dla uzyskania wyjścia. 
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 Znaki bezpieczeństwa Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011 
tabliceBHP.com 

 

Numer referencyjny: E001 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) 
Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego 
Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką (E005, E006) 

 

 

Numer referencyjny: E002 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) 
Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego 
Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką (E005, E006) 

 

 

Numer referencyjny: E005 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Strzałka kierunek ewakuacji 
Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90st. 
w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wyłącznie jako znak uzupełniający. 
Przykłady stosowania znaku: 

 

 

Numer referencyjny: E006 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Strzałka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji 
Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kata 90st. 
w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wyłącznie jako znak uzupełniający. 
Przykłady stosowania znaku:  

    

 

Numer referencyjny: E007 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji 
Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbiórki do ewakuacji 

 

Numer referencyjny: E024 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji dla inwalidów 
Funkcja: Wskazuje lokalizację tymczasowej strefy bezpieczeństwa (kryjówki) dla oczekujących po-
mocy, którzy nie mogą korzystać ze schodów w przypadku ewakuacji 

 

Numer referencyjny: E016 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną 
Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne z zamontowaną drabiną 

 

Numer referencyjny: E017 
Standard: ISO 7010:2011 
Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji 
Nazwa: Okno ewakuacyjne 
Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne, dzięki któremu służby ratun-
kowe mogą ratować ludzi za pomocą drabiny 
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 Znaki Środków Ewakuacji  PN EN ISO 7010:2011         tabli-
ceBHP.com  
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Nr Znak bezpieczeńsytwa 
Znaczenie (nazwa) 

znaku 
bezpieczeństwa 

 

Kształt i barwa Zastosowanie 

1  Uruchamianie 
ręczne 

Znak kwadratowy 
Tło: czerwone 
Symbol: biały  
 

Stosowany do wskazania 
przycisku pożarowego lub 
ręcznego sterowania urządzeń 
gaśniczych (np. stałego 
urządzenia gaśniczego) 

2  Zestaw sprzętu 
pożarniczego 

Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: czerwone 
Symbol: biały  
 

Znak ten jest stosowany dla 
uniknięcia podawania zestawu 
indywidualnych znaków 
określających sprzęt pożarniczy 
 

3  Gaśnica Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: czerwone 
Symbol: biały  
 

 

4  Hydrant 
wewnetrzny 

Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: czerwone 
Symbol: biały  
 

Znak ten jest stosowany na 
drzwiach szafki hydrantowej 
 

5  Drabina pożarowa Znak kwadratowy lub 
prostokątny 
Tło: czerwone 
Symbol: biały  
 

Znak ten jest stosowany do 
oznaczenia drabiny trwale 
związanej z obiektem i 
przeznaczonej do działań 
ratowniczo-gaśniczych straży 
pożarnej. 
 

6  Niebezpieczeństw
o pożaru – 
Materiały łatwo 
zapalne 
 

Znak trójkątny  
Tło: żółte  
Symbol: czarny  
Obwódka trójkątna: 
czarna 
 

Do wskazania obecności 
materiałów łatwo zapalnych 
 

7  Palenie tytoniu 
zabronione 

Znak okrągły 
Tło: białe a)  
Symbol: czarny 
Obwódka okrągła i 
pas negujący: 
czerwone 
 

Do stosowania w miejscach, gdzie 
palenie tytoniu może być 
przyczyną zagrożenia pożarowego 
 

8  Zakaz używania 
otwartego ognia – 
Palenie tytoniu 
zabronione  
 

Znak okrągły 
Tło: białe a)  
Obwódka okrągła i 
pas negujący: 
czerwone 
 

Do stosowania w miejscach, gdzie 
palenie tytoniu lub otwarty ogień 
mogą być przyczyną zagrożenia 
pożarem lub wybuchem. 
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Protokół 
zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych 

 
1.  Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wyko-
nywanie spawania 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. Zagrożenie wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w 
budynku lub w pomieszczeniu 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, pomiesz-
czeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządze-
nia itp. na okres wykonywania prac spawalniczych 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5. Ilość i rodzaje sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6. Środki i sposoby alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku zaist-
nienia pożaru  .............………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego 
toku prac spawalniczych 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
8.  Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wyko-
nywania prac spawalniczych 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
9.  Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich zakoń-
czeniu 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Podpisy  członków  komisji 
 
………………………….………………………. 
………………………….………………………. 
………………………….………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
Zezwolenie 
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na przeprowadzenie prac spawalniczych 
 
1.  Miejsce  pracy 
………………………………………………………………………………………………… 
2.  Rodzaj  pracy 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3.  Czas  pracy 
-  dnia 
………………………………………………………………………………….……………… 
-  od  godziny  ……………………………….  do  godziny  ……………………….………….. 
 
4.  Zagrożenie pożarowo – wybuchowe w miejscu pracy 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5.  Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6.  Przeciwpożarowe środki zabezpieczenia 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
7.  Sposób wykonywania pracy 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpie-
czenia toku prac spawalniczych 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
9.  Zezwalam na rozpoczęcie prac 
-  Imię i Nazwisko  …………………………………………………………………….... 
-  Podpis  ……………………………………………………………………………….. 
 
10.  Pracę zakończono: 
-  Dnia ………………………………………………………………………………….. 
-  O godzinie  ………………………………………………………………………….... 
 
-  Imię i Nazwisko przedstawiciela wykonawcy  ……………………………………........ 
-  Podpis  ………………………………………………………………………………. 
 
11.  Miejsce pracy pożarowo niebezpiecznej zabezpieczono   
-  Podpis  kontrolującego  ……………………………………………………………..... 
 

 

Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy  
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dokonywać co najmniej raz na 2 lata 

Lp. Data aktualizacji Zakres aktualizacji 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
  

  


