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Wstęp 
Ochrona przeciwpożarowa jest to prawem przewidziane działanie zmierzające do 
ochrony: życia, zdrowia i mienia.  

Zgodnie z  ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Dz.U. 
2002, nr 147 poz. 1229 z póź. zm.: „Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji 
przedsięwzięd mających na celu ochronę życia, zdrowia mienia lub środowiska przed 
pożarem … , poprzez zapobieganie powstawaniu rozprzestrzenianiu się pożaru …” 

Bezpieczeostwo pożarowe rozumiane jest jako „ stan eliminujący zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych  
i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działao 
zapobiegawczych przed pożarem”. 

Postanowienia ogólne 

Podstawą opracowywania instrukcji bezpieczeostwa pożarowego jest §6 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów. 

1. Postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują wszystkie osoby zatrudnione                    
i przebywające na terenie obiektu należącego do TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku 

Białej przy ulicy Bestwińskiej 103a. Z postanowieniami instrukcji należy zapoznad 
wszystkich pracowników oraz osoby przebywające w sposób stały na terenie obiektów.  
2. Zapoznanie z treścią niniejszej instrukcji jest częścią szkolenia BHP,  
3. Przyjęcie do wiadomości postanowieo instrukcji pracownicy potwierdzają 
własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeostwa                
i higieny pracy. 
4. Szkolenie z aktualizacji instrukcji, pracownik potwierdza własnoręcznym 
podpisem, w formularzu z zapoznania z instrukcją. 
5. Poświadczone oświadczenia należy dostarczyd do Działu Kadr, gdzie włączone 

mają byd do akt osobowych pracowników. 
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I. Ogólne zasady zapobiegania pożarom dotyczące 

wszystkich pracowników oraz innych osób przebywających 

na jego terenie 
Obowiązki podstawowe wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej każdy pracownik oraz inne osoby 
przebywające na terenie należącym do TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy 

ulicy Bestwińskiej 103a,  niezależnie od zajmowanego stanowiska  i pełnionej funkcji 
zobowiązane są do : 

 Zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru, a w szczególności do 
niewykonywania jakichkolwiek czynności, które mogłyby w sposób bezpośredni lub 
pośredni spowodowad powstanie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

 Przestrzegania przeciwpożarowych wymagao budowlanych, instalacyjnych                        
i technologicznych, 

 Do niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia                     
o grożącym im niebezpieczeostwie, 

 Uczestniczeniach w szkoleniach przeciwpożarowych organizowanych przez 
właściciela obiektów. 

 Brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, podporządkowad się dowódcy 
przybyłej jednostki Paostwowej Straży Pożarnej. 

1.1. Obowiązki szczegółowe 

1. Zabrania się opuszczania Stanowska pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy 
zostały wyłączone wszelkie urządzenia elektryczne, gazowe itp. mogące przyczynid się do 
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (z wyłączeniem maszyn, które nie 
mogą byd wyłączone). 

2. Zabrania się użytkowania urządzeo i narzędzi niesprawnych technicznie lub                   
w sposób niezgodny z przeznaczeniem, jeżeli może się to przyczynid do powstania pożaru, 
wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. 

3. Zabrania się dokonywania napraw urządzeo i instalacji elektrycznych przez osoby 
nieposiadające odpowiednich uprawnieo, każde zauważone nieprawidłowości należy 
neizłocznie zgłosid przełożonemu.  

4. Zabrania się stosowania na punkty świetlne osłon z materiałów palnych                           
w odległości mniejszej niż 0,05 m od żarówki i prowizorycznego podłączania urządzeo 
elektrycznych. 

5. Zabrania się rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu                             i 
żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich 
obiektów oraz w odległości mnuiejszej niż 1 metrów od tych obiektów. 

6. Zabrania się instalowania bezpośrednio na podłożu palnym opraw świetlnych oraz 
osprzętu instalacji elektrycznych jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe jeżeli ich 
konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 
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7. Zabrania się przechowywania szmat, tamponów, trocin itp. nasyconych lub 
nasączonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się poza zamkniętymi 
pojemnikami wykonanymi z materiałów niepalnych. Należy je co najmniej raz na dobę 
usuwad z pomieszczeo pracy i niszczyd w sposób bezpieczny pożarowo. 

8. Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest: 

- składowanie wszelkich materiałów, a przede wszystkim materiałów palnych na drogach 
komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w 
sposób zmniejszający ich szerokośd albo wysokośd poniżej wymaganych wartości, 

- ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających 
ewakuację, 

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 
otwarcie, 

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjśd ewakuacyjnych albo okien dla ekip 
ratowniczych, 

- stosowanie materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej służącej 
ewakuacji. 

9. Zabrania  się uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: 

- gaśnic i urządzeo przeciwpożarowych, tj. hydrantów wewnętrznych                                               
i zewnętrznych itp., 

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych gazu. 

10. Zabrania stosowania do wykooczenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

11. Zabrania się używania gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeo 
przeciwpożarowych do innych celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową bez 
uzgodnienia z właścicielem lub osobą przez niego upoważnioną. 

12. Zabrania się palenia papierosów i tytoniu na terenie obiektu poza miejscami 
przeznaczonymi do tego celu. 

13. Należy zgłaszad na bieżąco do bezpośredniego przełożonego oraz właściciela 
obiektu wszelkie zauważone nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
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Odpowiedzialnośd za wykroczenia naruszające przepisy o ochronie przeciwpożarowej 

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu a także osoba fizyczna, 
osoba prawna lub instytucja korzystająca z budynku lub terenu za naruszenie przepisów 
ochrony przeciwpożarowej mogą byd ukarani grzywną w drodze postępowania 
mandatowego lub ponieśd odpowiedzialnośd wynikającą z Kodeksu Wykroczeo oraz 
Kodeksu Karnego. 

a) Nakładanie grzywien w drodze postępowania mandatowego 

Uprawnieni strażacy pełniący służbę w Paostwowej Straży Pożarnej oraz osoby 
upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej                           
w przypadku naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania 
grzywny w drodze postępowania mandatowego,  

b) Kary orzekane na podstawie kodeksu wykroczeo 

Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym 
zapobiegania i zwalczania pożarów a w szczególności: 

- nie wyposaża budynków w odpowiednie urządzenia lub gaśnice lub nie utrzymuje ich               
w stanie nie zdatnym do użytku, 

- utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeo 
komina i wszelkich przewodów dymowych, 

- nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeo lub materiałów 
stwarzających niebezpieczeostwo pożaru, 

- eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne albo pozostawia 
je uszkodzone w stanie mogącym spowodowad wybuch lub pożar, 

c) Kary orzekane na podstawie kodeksu karnego 

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu                     
w wielkich rozmiarach mającego postad: 

1) Pożaru podlega każe pozbawienia wolności do 10 lat. 

 - jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega karze pozbawienia wolności od  3 
miesięcy do 5 lat 
 - jeżeli następstwem czynu jest śmierd człowieka lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat. 
 
2) Pracodawca zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. nr 
21 poz. 94 z 1998r. z późn. zm.) za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych może 
ukarad pracownika karą: 

- upomnienia, 
- nagany, 
- pieniężną. 
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II. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające  

z przeznaczenia obiektu i sposobu użytkowania 
 

 

WYMAGANE CZASOOKRESY POMIARÓW EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEO I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

RODZAJ POMIESZCZENIA 
OKRESY POMIĘDZY KOLEJNYMI SPRAWDZENIAMI 

SKUTECZNOŚCI OCHRONY 
PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

REZYSTANCJI IZOLACJI 
INSTALACJI 

O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 

Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 

Otwarta przestrzeo Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat 

Bardzo wilgotne ok. 100% 
i wilgotne 75 – 100 % 

Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat 

Gorące o temp. powietrza > 35˚C Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat 

Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok 

Stwarzające zagrożenie ludzi ZL I, ZL II,    
ZL III 

Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok 

Zapylone Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 5 lat 

Pozostałe Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 5 lat 

 

 

Przy przechowywaniu butli z gazami technicznymi trzeba przestrzegać poniższych 
zasad:  

1. Rozmieszczenie wyposażenia oraz obrabianych przedmiotów powinno 
umożliwiać szybkie i bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalniczego przez 
pracowników.  

2. Butle zapasowe powinny być przechowywane w wyodrębnionych 
pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych bądź wydzielonych 
miejscach spawalni, wyraźnie oznakowanych i zabezpieczonych.  

3. Niedopuszczalne jest magazynowanie butli w piwnicach, na klatkach 
schodowych, na korytarzach, w przejściach dla pieszych i przejazdach, a także 
w ich pobliżu, w garażach pojazdów, w pomieszczeniach przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi, na podestach roboczych urządzeń i innych instalacji.  

4. W czasie przechowywania gazów muszą być spełnione warunki 
magazynowania opisane w ich kartach charakterystyki. W szczególności gazy 
utleniające i palne muszą być przechowywane w oddzielnych 
pomieszczeniach lub miejscach składowych.  

5. Butle muszą być przechowywane w taki sposób, aby dojście do nich było 
łatwe i aby nie blokowały wyjść ewakuacyjnych.  

6. Transport pojedynczych butli na terenie zakładu powinien odbywać się przy 
użyciu wózków specjalnie przeznaczonych do tego celu.  

7. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania zbiorników 
przenośnych powinno być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy . 
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8. Butle napełnione gazami oraz opróżnione z gazów powinny być 
magazynowane oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach 
składowych.  

9. Nie należy przechowywać butli gazowych razem z materiałami palnymi.  
10. Butle należy chronić przed nadmiernym przegrzaniem, ogniem, korozją, 

uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób nieupoważnionych.  
11. Butle zawierające gazy skroplone muszą być składowane w pozycji pionowej.  
12. Butle należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem się lub 

zsunięciem (przymocowane lub przypięte do ściany).  
13. Pomieszczenia magazynowe butli ciśnieniowych mogą być ogrzewane 

wyłącznie grzejnikami zasilanymi wodą lub parą wodną pochodzącą z 
zewnętrznych źródeł.  

14. Butle muszą być oznakowane zgodnie z Polską Normą PN-EN 1089-3:2004 
Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Część 3: Kod barwny.  

2.1. Lokalizacja. Odległość od obiektów sąsiednich 

 

Zakład produkcyjny elementów gumowych TAKONI Sp. z o.o. został zlokalizowany na  
działce  nr  630/27  gm.  kat.  Komorowice  Krakowskie  w  Bielsku  Białej  przy  ulicy 

Bestwińskiej o pow. 20.343,00 m
2

• Teren zakładu ogrodzony. 

 
Odległość hali od budynków sąsiednich: powyżej 20 m. 

Usytuowanie budynków zakładu od budynków sąsiednich oraz granicy działki spełnia 

wymagania warunków techniczno – budowlanych. 
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2.2. Dane ogólne. Podstawowe parametry techniczno - budowlane 

 

DANE TERENU ZAKŁADU: powierzchni, wysokość, liczba kondygnacji 

 

 Powierzchnia działki : 20.343,00 m2  
 Powierzchnia hali produkcyjno magazynowej z przewiązką etap I obiekt 

jednokondygnacyjny: 3.305,00 m2  
Powierzchnia zabudowy: 3280 m 

Kubatura: 33.021 m3 
Wysokość: 10.75m 

 Budynek socjalno biurowy – obiekt dwukondygnacyjny  
Powierzchnia zabudowy: 793m2 
Powierzchnia uzytkowa: 1395m2 
Kubatura: 6160m3 
Wysokość 7.78m 

 Budynek portierni – jednokondygnacyjny 
Powierzchni zabudowy 30,60m2 
Powierzchnia uzytkowa 22,00m2 
Kubatura 131,60m3 

 

Całkowita powierzchnia zabudowy: 4.128,60 m
2

 

 
Na terenie zakładu zlokalizowany jest kompleks przyległych do siebie obiektów, w skład 
którego wchodzą: 

a)  hala produkcyjno-magazynowa, 
b)  budynek socjalno-biurowy, 

Ponadto na terenie zakładu zlokalizowany jest następujący obiekt: 
c)  portiernia (budynek ochrony). 

 
Budynek produkcyjno  - magazynowy  i  budynek socjalno - biurowy, stanowią zwarty 
kompleks zabudowy, połączonych komunikacyjnie i funkcjonalnie obiektów (stanowiących 
wydzielone  -  odrębne strefy pożarowe w obrębie klatek schodowych  i  piętra budynku 
socjalno- biurowego). Budynek portierni to obiekt wolnostojący. 

 

a) Budynek produkcyjno -magazynowy. 

 Liczba kondygnacji 1 

 Powierzchnia zabudowy 3305m2 

 Powierzchnia użytkowa 3280m2 

 Wysokość 10.75m (budynek niski) 

 
Hala  produkcyjna  jest  obiektem  trójnawowym  ustawionym  prostopadle  do  budynku 

socjalno- biurowego przylegającego do hali. Od strony wschodniej zlokalizowano l bramę, a 

od strony zachodniej zlokalizowano l rampę i 2 doki rozładowcze. 

Rozstaw słupów konstrukcyjnych trzech naw równoległych do siebie o następujących 

rozstawach osiowych wynosi 22,00 m, szerokość całkowita trzech naw wynosi: 

 3 x 22,00 m=66.0m 

Długość naw jest stała we wszystkich nawach i wynosi: 4 x 12,00 m=  48,00 m 

Hala produkcyjno - magazynowa poprzez otwory komunikacyjne zamykane drzwiami i   

oknami  przeciwpożarowymi  o  klasie   odporności  pożarowej  El   30   połączona  jest z 

budynkiem biurowo - socjalnym. Hala stanowi odrębną strefę pożarową. 

Hala produkcyjno-magazynowa przeznaczona jest do produkcji elementów gumowych i 

gumowo -metalowych dla motoryzacji, budownictwa, przemyśle maszynowym i AGD. 
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W hali produkcyjno- magazynowej zlokalizowano: 

 

Działy produkcyjne: 

 Wydział pras, 

 Wydział wtryskarek, 

 Wydział wycinania pianek, 

 Wydział walcy, 

 

 

Dział magazynowania: 

 Klimatyzowany magazyn gumy 

 Magazyny wyrobów gotowych 

 Magazyn form 

 Magazyn materiałów palnych ( materiałów niebezpiecznych ) 

 

Działy pomocnicze: 

 Pola odkładcze dostaw surowców i wyrobów gotowych 

 Stacja trafo 

 Węzeł cieplny 

 Kontrola jakości 

 POM. Obsługi hali 

 POM. Mistrza 

 Pokój śniadań 

 Węzły sanitarne 

 Laboratorium 

 Utrzymanie ruchu 

 

 

b) Budynek socjalno – biurowy 

 Liczba kondygnacji nadziemnych : 2 

 Powierzchnia zabudowy 793,00m2 

 Powierzchnia użytkowa 1395,00m2 

 Kubatura: 6160,00 m3 

 Wysokość 7,78m 

 
Budynek biurowo-socjalny jest budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym 

kryty dachem płaskim o spadku 2%. Budynek ma formę prostokąta (wymiary zewnętrzne 

76,82m i szerokość traktu głównego 9,04 m oraz szerokość w strefie wejścia głównego 15,34 

m na długości 15,12 m). Obiekt zlokalizowano od strony południowej hali jako całkowicie od 

niej oddylatowany. Ze względu na znaczną długość budynku biurowego podzielono go na 

trzy oddylatowane (połączone komunikacyjnie)od siebie części. 

Wejście  dla  pracowników  biurowych  i  gości  wykonano  w  skrzydle  zachodnim 
budynku, natomiast dla pracowników fizycznych w skrzydle wschodnim budynku. Oba 

wejścia zlokalizowane są od strony południowej. 

Funkcjonalnie obiekt na kondygnacji parteru i piętra zaprojektowano jako 

jednotraktowy z racji znaczących powierzchni socjalnych. Funkcjonalnie budynek posiada 

część biurową na parterze i piętrze w części zachodniej budynku oraz część socjalną z 

zapleczem higieniczno-sanitamym na parterze i piętrze w części wschodniej budynku. 

W części I piętra występują pomieszczenia z możliwością jednoczesnego przebywania 
ludzi w grupach powyżej 50 osób, jak pomieszczenie nr 1-17 szatnia męska brudna o pow. 
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72,45 m
2 

(140 miejsc), nr 1-19 szatnia męska czysta o pow. 86,04 m
2 

(160 miejsc), nr 1-20 

szatnia kobiet o pow. 30,05 m
2 
(40 miejsc). 

 

 

c) Budynek portierni (ochrony) 

 Ilośc kondygnacji : 1 

 Powierzchnia zabudowy 30,60 m2 

 Powierzchnia użytkowa 22,00m2 

 Kubatura 131,60m3 

 
Budynek portierni wykonano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. 

Budynek  ma  formę  prostokąta  (wymiary  zewnętrzne  całości  6,74m  x  4,54m, 

wys.4,0lm). Obiekt zlokalizowano przy wjeździe na parking dla samochodów ciężarowych. 

W   części  portierni   mieści   się   pomieszczenie   strażników  wraz   z   zapleczem 
higieniczno-sanitarnym. 

 
Obiekt   zaprojektowano   w   sposób   umożliwiający   kontrolę   przez   
pracowników samochodów ciężarowych. 

Budynek czynny w systemie trzyzmianowym. 
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2.3. Charakterystyka zagrożeń pożarowych zakładu wynikających z  

procesu technologicznego - stosowanych,  przerabianych i  

składowanych materiałów i surowców. 

 

 

Jak   już  wcześniej   opisano   w   skład   zespołu   obiektów   zakładu   wchodzi   

hala produkcyjno- magazynowa i budynek socjalno- biurowy. 

 
Proces technologiczny produkcji można podzielić generalnie na następujące działania: 

 przygotowanie  surowca (gumy) do produkcji poprzez  walcowania, porcjowanie, 
 

wycinanie itp., 
 

 produkcja  wyrobów  na  wtryskarkach   i w  prasach  poprzez  ksztahowanie   w 

formach z grzaniem elektrycznym form ( temp. do 230 st. Celcjusza ), 

 

 wycinanie ksztahowe pianek, 

 kontrola wyrobów. 

 
Dla prawidłowego  funkcjonowania  wtryskarek  do  gumy  wykonano układ  chłodzenia   
wodnego.  Przed  procesem  weryfikacji drobnych wyrobów gumowych stosuje się zabieg 
mrożenia i bębnowania wyrobów. Dla mrożenia wyrobów s t o s u j e   się układ ciekłego 
azotu, składający się ze zbiornika  zewnętrznego  o  pojemności  ok.  20  000  dm

3
,  

instalacji  i 2  szt.  bębnów  do gratowania. 

 
  

Poważnym  zagrożeniem  pożarowym  mogą być również  niewłaściwe  przygotowane i 

prowadzone prace konserwacyjno - remontowe.  

 
Prace remontowe budowlane szczególnie w strefach zagrożonych pożarem należy 

prowadzić w sposób uniemożliwiający  powstanie pożaru, przestrzegając  określonej 

procedury dla prac pożarowo niebezpiecznych określonych w dalszej części niniejszej 

instrukcji. 

 

 

 
Charakterystyczne dla budynków wielko kubaturowych błyskawiczne przemieszczanie się 
dymów i gazów pożarowych przy jednoczesnym wydłużeniu dróg ewakuacji prowadzących 
do bezpiecznego obszaru może stwarzać szereg przeszkód dla działań zmierzających do 
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony ludzi przebywającym  w obiektach  tego typu.  
Analizując przyczyny  i przebieg  dotychczasowych 

pożarów zaistniałych w budynkach przemysłowych w kraju i na świecie, należy stwierdzić, 

że przyczyną  większości  ofiar  śmiertelnych  w  nich  notowanych,  były  zatrucia  

toksycznymi gazami wydzielającymi się podczas pożaru z palących się stosowanych- 

przetwarzanych w zakładach surowców i materiałów. 
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W oparciu o statystykę powstawania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, 
uwzględniając normalne  warunki  eksploatacji  obiektu  do  potencjalnych  przyczyn  

powstawania  pożaru zaliczyć należy: 
a) akty wandalizmu w tym umyślne podpalenia. 

b) nieostrożność pracowników, której najczęstszymi przejawami są: 
 nieprzestrzeganie  zakazu  palenia tytoniu  i używania  otwartego  ognia  w 

miejscach, gdzie obowiązuje zakaz, 

 rzucanie  niedopałków  na  materiały   palne  lub  obok  nich,  do  kosza  na  

śmieci, popielniczek wykonanych z materiałów palnych itp., 

 pozostawianie włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej, wykonywanie 

i użytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych, nieprawidłowy dobór i 

użytkowanie instalacji elektrycznych a zwłaszcza odbiorników energii elektrycznej 

powodujących przeciążenia instalacji, 

 osłanianie punktów świetlnych (żarówek) materiałami palnymi, 

 nieprawidłowe stosowanie i używanie cieczy łatwo zapalnych (przelewanie, 

podgrzewanie, otwieranie pojemników przy otwartym ogniu, mycie i czyszczenie)  

 pozostawienie bez dozoru włączonych kuchenek i czajników elektrycznych, maszyn, 

urządzeń technologicznych (itp.,) 

 lekceważenie przepisów przeciwpożarowych dotyczących zabezpieczenia prac 

pożarowo niebezpiecznych  

 

c) brak konserwacji, przeglądów i badań instalacji elektroenergetycznych. 
 

d) niewłaściwe stosowanie  cieczy  łatwozapalnych  przy  pracach  malarskich,  
remontowo konserwacyjnych i porządkowych, 

 

e) niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych i technologicznych. 
 

      Technologia przedmiotowego zakładu przewidująca zastosowanie szeregu rozwiązań 
minimalizujących zagrożenia pożarowe i  inne miejscowe zagrożenia. Każde  
urządzenie, osprzęt związany z realizowaną technologią posiada stosowną aprobatę 
techniczną dającą gwarancję bezpieczeństwa pracy danego urządzenia. Jest to 
jednocześnie spełnienie obowiązku w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie ciąży na 
wytwórcy. Wytwórca do swojego wyrobu dostarcza dokumentację techniczno-ruchową, 
która dla użytkownika stanowi podstawę czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych (np. 
badania i rewizje UDT) i remontowych. Dotrzymując warunków określonych w DTR 
użytkownik realizuje obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
  

Szczegółowe opisy zawierające charakterystyki stosowanych w Zakładzie: procesów 
technologicznych, maszyn, urządzeń, osprzętu, itp., ich parametry, sposoby 
eksploatacji, konserwacji i obsługi, zawarte zostały w dokumentacjach techniczno- 
ruchowych (DTR) oraz instrukcjach stanowiskowych. Przestrzeganie zawartych w 
ww. dokumentach postanowień, dotyczących w szczególności zasad eksploatacyjnych, 
obsługi, konserwacji, itp. należy do podstawowych zadań kadry kierowniczej i 
pracowników. 
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2.4. Ocena zagrożenia wybuchem 

 

     Zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi pod  pojęciem  zagrożenia  wybuchem 
rozumie się 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 (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie 
temperatury samozapalności) wybuchają, czyli ulegają gwahownemu spalaniu 
połączonemu ze wzrostem ciśnienia. 

Ocena zagrożeń wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje 

wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także wyznaczenie w 
pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem. 

Ponieważ  zgodnie  z założeniami projektowymi w obiekcie  nie przewiduje się 

stosowania materiałów  i  urządzeń mogących   stwarzać zagrożenie wybuchem. 

Strefy zagrożenia   wybuchem   nie   występują,  a   więc   nie   zachodzi  potrzeba   

dokonania w zakładzie oceny zagrożeni wybuchem . 

Ewentualne zagrożenie wybuchem możliwe jest jednak podczas: 

•  prowadzenia na terenie  zakładu prac z użyciem palnych  gazów (acetylen, LPG, 

itp.), 

•  doraźnego stosowania cieczy   łatwo   zapalnych, rozpuszczalników I  i   II  

klasy niebezpieczeństwa pożarowego, 

•  ekspoatacja wózka jezdniowego z napędem gazowym ( LPG ), 

•  składowanie na zewnątrz budynków butli do wózka jezdniowego z napędem 

gazowym ( LPG ), 

 

 

2.5.  Gęstośc obciążenia ogniowego 

 

 

Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona w megadżulach (MJ), która 
może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, 
strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę 
powierzchni tego obiektu wyrażoną w metrach kwadratowych. 
 

 

Gęstość obciążenia ogniowego powinna być obliczana przy założeniu, że wszystkie 
materiały znajdujące się w danym pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku są 

równomiernie rozmieszczone na  powierzchni rzutu  pomieszczenia, strefy  pożarowej  
lub  składowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAKONI Z O. O. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

 
Bielsko Biała ul. BESTWIŃSKA 103A 

 

 
 

Strona 16 

Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej oblicza się według wzoru: 
 

 

 

 

 

 

Gdzie: 

 
n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu strefie pożarowej lub na 
składowisku, 
G1 – masa poszczególnych materiałów, w kilogramach,  
F – powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska  w metrach 
kwadratowych,  

Qc – ciepło spalanie poszczególnych materiałów, w megadżulach na kilogram,  
 
 

 

Przy obliczaniu gęstości  obciążenia  ogmowego nie  należy  uwzględniać  
następujących materiałów: 

 zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych 

 o zawartości wody ponad 60% 

 

 
I strefa pożarowa - hala produkcyjno-magazynowa 
 
 

Qd < 1000 MJ/m2 

 

Materiały palne występujące w strefie pożarowej I: 

 wyroby gumowe i gumowo metalowe  20,000kg, Oeśr= 40 MJ/kg 

 opakowania tekturowe i papier 6.000 kg;  Qeśr = 16 MJ/kg 

 smary i środki chemiczne 1.500 kg;  Qeśr = 41 MJ/kg 
 oleje hydrauliczne 800 kg; Qeśr = 40 MJ/kg 

 czyściwo (szmaty) 600 kg; Qeśr = 19 MJ/kg 

 folie, taśmy 500 kg; Qeśr = 25 MJ/kg 

 pianki poliuretanowe 500 kg;  Qeśr = 25 MJ/kg 

 
 
Względny czas trwania pożaru - l,l godz. 

 
II strefa pożarowa - magazyn klimatyzowany mieszanki gumowej i silikonów 

Qd = 25.000 x 40  = 7 .692 MJ/m
2

 

                                                                130m2 

 
Materiały palne występujące w strefie pożarowej II: 
 

• mieszanka gumowa i silikonowa 40,000 kg Qeśr = 40 MJ/kg 

 

 

Względny czas trwania pożaru - l,l godz. 
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III strefa pożarowa - magazyn materiałów łatwopalnych 

Qd  < 1000 MJ/m
2

 

 

 
Materiały palne występujące w strefie pożarowej III: 

 Aerozole 50 kg;  Qeśr = 47 MJ/kg 
 
 

 rozpuszczalniki, benzyna ekstrakcyjna 200  kg; Qeśr = 47 MJ/kg 

 

 
Względny czas trwania pożaru - l,l godz. 
 

2.6.  Klasyfikacja pożarowa obiektu 
 
Halę   produkcyjno   - magazynową   zakwalifikowano   do   grupy   obiektów   PM 
(produkcyjno  - magazynowe),   jednokondygnacyjnych,   niskich   o   gęstości   obciążenia 

ogniowego do l 000 MJ/m
2 

.Przewidywane maksymalne zatrudnienie 250 osób (pracownicy 
biurowi - 50, pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni- 200) w systemie dwu i 
trzyzmianowym. 

Maksymalna ilość osób przebywająca na zmianie  - około 120 osób. 

Budynek biurowo- socjalny zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Maksymalne   zatrudnienie     50  pracowników   biurowych,   maksymalna  ilość   na 

kondygnacji budynku socjalno-biurowego (parteru) około 20 osób i (pierwszego piętra) około 

30osób. 
 
Budynek produkcyjno - magazynowy (PM); ilość osób - do 80. 

Ilość jednocześnie przebywających osób w budynku biurowo- socjalnym: 

- część socjalnej I piętra występują pomieszczenia z możliwością jednoczesnego 

przebywania ludzi w grupach powyżej 50 osób tj. szatnia męska (80 osób). 

 

2.7. Charakterystyka pożarowa elementów budowlanych 
 
Obiekty zostały zbudowane jako: 
 
•  jednokondygnacyjny   obiekt   produkcyjno-magazynowy   o   obciążeniu   ogniowym   do 

1000  MJ/m  wykonany w klasie  "D" odporności  pożarowej  przy  zastosowaniu 
załagodzeń wynikających z§ 215 [warunków technicznych] dopuszczających przyjęcie dla 
jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 

MJ/m
2
, tj. wykonaniu hali przy zastosowaniu wszystkich elementów budynku 

nierozprzestrzeniających ognia oraz samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach 

pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m
2

• 

 
• dwukondygnacyjny obiekt biurowo - socjalny wykonany został w klasie "D" odporności 

pożarowej. 
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Hala  produkcyjno-magazynowa zaprojektowana  została  jako  trójnawowa  
 o konstrukcji stalowej: 

 słupy hali projektuje się z profili walcowanych, a rygle dachowe  jako dźwigary 
stalowe o pasach równoległych, tworzące wspólnie konstrukcję ramową; 

 płatwie dachowe - stalowe z profili walcowanych; 
 

 ryglówka ścian - słupki ryglówki z profili walcowanych; 
 

 ściany  zewnętrzne  osłonowe - płyty  wielowarstwowe  z wypełnieniem z pianki 

poliuretanowej gr. 8 cm; 

 dach dwuspadowy o nachyleniu połaci ok. 1,8%, o konstrukcji z blachy trapezowej 

opartych na płatwiach stalowych. Na blasze folia paroizolacyjna, 20 cm wełny 

mineralnej i membrana PCV. 

 

 

Magazyn mieszanki gumowej i  silikonów -  jest to  obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, stanowiący wydzieloną pożarowo część hali i 

zlokalizowany w jej południowo-zachodnim narożniku; 

 ściany fundamentowe  betonowe z betonu B25 o grubości 24 cm; 
 

 ściany  wykonano  z  PGS  grubości  24  cm;  ściany  wzmocniono  rdzeniami 

żelbetowymi 24x24cm z betonu B25 

 strop z płyt stropowych otworowych prefabrykowanych strunobetonowych grubości 

32 cm opartych na murach zakotwionych w wieńcach. 

 
Budynek usługowy-  został zlokalizowany wzdłuż północnej elewacji. Jest to obiekt 

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o  konstrukcji tradycyjnej oddylatowany od 

obiektu hali poprzez stalową przewiązkę stanowiącą łącznik; 
 ściany fundamentowe betonowe z betonu B25 o grubości 24 cm; 

 

 ściany zewnętrzne wykonano z PGS grubości 24 cm; 
 

 ściany  wewnętrzne  nośne   z  bloczków  PGS  grubości  24  cm na zaprawie cem 

– wap marki 3 

 ściany działowe pomieszczeń technicznych oraz mokrych murowane  z bloczków 

PGS o grubości 24 cm i 12 cm; 

 ścianki działowe pomieszczeń biurowych jako ścianki w lekkiej zabudowie z 

płyty GK na stelażu ocynkowanym grubości 12 cm; 

 strop międzypiętrowy oraz konstrukcja dachu  z płyt stropowych otworowych 

prefabrykowanych strunobetonowych grubości 26,5 cm opartych na murach i 

podciągach żelbetowych, zakotwionych w wieńcach; 

 dach  ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm i przekryty membraną PCV. 
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Na podstawie dokonanej analizy konstrukcji można stwierdzić, iż budynki zakładu 

spełniają obowiązujące wymagania warunków technicznych  w zakresie  dotyczącym  

klas odporności pożarowej i odporności ogniowej elementów budowlanych. 
 
W zakresie elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w budynkach przyjęto 
następujące, wymagane przepisami zasady: 
 

 zabronione jest  stosowanie do  wykończenia wnętrz materiałów łatwo  

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 

intensywnie dymiące, 
 zabronione jest stosowanie łatwo zapalnych przegród stałych elementów 

wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych, 
 

 na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celem  ewakuacji,  zabronione  

jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, 
 

 okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia 

 

 

2.8. Podział obiektu ze względu na strefy  
 

Obiekt podzielono na cztery strefy pożarowe: 
 
Strefa I  -  o powierzchni 3389m2 obejmuje halę produkcyjno – magazynową oraz 
pomieszczenia funkcjonalnie związane z produkcją. 
  
Strefa II - o pow. 130  obejmuje wydzielony pożarowo magazyn mieszanki 
gumowej i silikonów. 
 

Strefa III - o pow. 12 m2  obejmuje wydzielony pożarowo magazyn materiałów 
 

Łatwopalnych. 

 
Strefa IV – o pow. 1061 m2  obejmuje oddzielone pożarowo od hali pomieszczenia 
biurowe i klatki schodowej na parterze oraz pomieszczenia biurowe i socjalne na piętrze. 

 

Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII. 

 
Dodatkowo elementami oddzieleń przeciwpożarowych wydzielono: 

 stacja "trafo" z rozdzielniami 
 
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego 

 strop i ściana pomiędzy halą a częścią ZL REI120 
 

 ściany i strop stacji "trafo" REI120 
 

 drzwi pomiędzy halą i stacją "trafo" E160 

 drzwi pomiędzy halą a ZL E160 

 okna pomiędzy halą a ZL E160 
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Przepusty przechodzące przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego mają klasę 
odporności ogniowej El elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego są wyposażone w klapy odciągające o klasie odporności ogniowej El, 

równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego. Przewody 

wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują, 

zostały obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EL wymaganej dla 

elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 

 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku (PM) wynosi 16 000m3  

– wymagania są spełnione. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim 

ZL III zagrożenia ludzi wynosi 8000m2  

– wymagania są spełnione.  

Wszystkie pomieszczenia hali są ze sobą funkcjonalnie połączone. 

 
 

2.9. Instalacje, urządzenia techniczne i systemy przeciwpożarowe, 

 

Obiekt wyposażono w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: 

 wewnętrzna instalacja hydrantowa części produkcyjno – magazynowej 

 wewnętrzna instalacja hydrantowa w części biurowo – socjalnej 

 oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne 

 system sygnalizacji pożaru w części biurowo – socjalnej i w magazynie gumy, 

 system sygnalizacji pożaru w części PM  

 system oddymiania hali produkcyjno magazynowej, 

 podreczny sprzęt gąśniczy ( GP ), 

 

 INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 Hala produkcyjno – magazynowa wyposażona została w hydranty HW-52N-20m z 
wężami płasko składanymi w ilości 4  szt. Hydranty wewnętrzne hali zabudowano na 

instalacji obwodowej wykonanej z rur stalowych o średnicy 100 mm (podejście do 

szafek hydrantowych z  rur  stalowych ocynkowanych Ø 50mm), dwustronnie 

zasilanej z  sieci zewnętrznej  Ø 150.  Zapewniono  jednoczesność  poboru  wody  z  

czterech  hydrantów. 

Rozmieszczenie hydrantów zapewnia pełne pokrycie swym zasięgiem całej powierzchni  
hali produkcyjno -magazynowej. 
 
Dwukondygnacyjny budynek biurowo - socjalny wyposażono w hydranty HW-25-N- 
30 m z wężem półsztywnym 3 szt. Hydranty zlokalizowane są na parterze i piętrze, w 
sposób zapewniający pokrycie swym zasięgiem działania całej powierzchni budynku 

biurowo - socjalnego. Hydranty zasilane są z sieci wodociągowej miejskiej. 
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 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE 

 

Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne dróg komunikacyjnych i wyjść z wykorzystaniem 

opraw wyposażonych w moduły wewnętrzne zasilające o czasie działania po zaniku napięcia 

podstawowego do 3h. oprawy zamontowano wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych 

wyjść w hali produkcyjno – magazynowych i dróg ewakuacyjnych części socjalno biurowej, 

zastosowane jest oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowane i 

wykonywane zostało z uwzględnieniem następujących wymagań: 

 załącza się samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego w czasie nie dłuższym niż 2 

sekundy 

 natężenie oświetlenia ewakuacyjnego mierzone na poziomie posadzki w osi drogi 

ewakuacyjnej wynosi mniej niż 1 luks, 

 punkty oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, zasilane są z własnych modułów 

(akumulatorów), zabezpieczających pracę oświetlenia ewakuacyjnego przez co 

najmniej 3 godziny. 

 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 

 

Do sterowania klapami dymowymi na hali, wykonano instalację sygnalizacji 
 

pożaru. Klapy  posiadają również sterownie ręczne. W biurowcu oraz obszarze PM istnieje 

instalacja sygnalizacji pożaru. 

Centralka została zlokalizowana na portierni. 

 

 URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE 

 

Urządzenia oddymiające zaprojektowano i wykonano na bazie projektu opracowanego przez 

MERCOR SP. z o.o. według normy NFPA 2004 Standard for Smoke And Heat Veting 2007 

Edition. 

 

W zakładzie hali produkcyjno magazynowej (PM) wyznaczono 3 strefy oddymiania SD1 – 

SD3. 

SD l. Nawa l 

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m
2
, 

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium= 11,00 m
2
, 

 

-   do oddymiania strefy zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m
2  

powierzchnia geometryczna klap 36,30 m
2
, współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6 

napływ powietrza uzupełniającego = 36,00 m
2
, realizowany przez 3 

bramy: B1(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m). 

 

SD2. Nawa2 

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m
2
, 

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium = 11,00 m
2
, 

 

-   do oddymiania strefy zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m
2  

powierzchnia 

geometryczna klap 36,30 m
2
, współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6 
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napływ powietrza uzupełniającego = 36,00 m
2
,realizowany przez 3 bramy: 

Bl(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m). 

 

SD 3. Nawa3 
 

-   powierzchnia geometryczna klap =36,30 m2
, 

 

-   powierzchnia czynna dla wariantu pożaru na posadzce atrium = 11,00 m2
, 

 

-   do oddymiania strefY zainstalowano 6 klap oddymiających 2,2 x 2,75 m2  

powierzchnia geometryczna klap 36,30 m
2
,współczynnik aerodynamiczny Cv 0,6 

napływ powietrza uzupełniającego= 36,00 m2
,realizowany przez 3 

bramy: B1(3,0 m x 3,0 m), B2(4,0 m x 4,5 m), B3(3,0 m x 3,0 m). 

 

Wysokość kurtyn dymowych określono na 7,5 m licząc od poziomu posadzki do 
dolnej krawędzi kurtyny. 
 

Klapy wyposażono siłowniki pneumatyczne, urządzenia do automatycznego i ręcznego 
wyzwalania i w siłowniki elektryczne do ręcznego przewietrzania. Automatyczne 
wyzwalanie klap dymowych realizowane jest poprzez: 
 

-   termo wyzwalacze z ampułkami (temperatura wyzwolenia 68 °C), które uruchamiają 
nabój ze sprężonym C0

2 
po przekroczeniu określonej temperatury, 

 

-   ręcznie- poprzez skrzynkę alarmową wyposażoną w naboje ze sprężonym C0
2

•  Do 

każdej strefy dymowej przyporządkowano jedną skrzynkę alarmową. 
 

Oznakowanie klap dymowych, lokalizacja klap i elementów sterujących, w tym 

skrzynek alarmowych wykonano zgodnie z aprobatą techniczną. 
 

Monitoring pożarowy klap. System oddymiania połączony z centralką sygnalizacji 
pożaru (SAP) za pomocą modułów kontrolno- sterujących. Po zadziałaniu klap 
oddymiających nastąpi przekazanie sygnału do centrali SAP, następnie centrala SAP 
przekaże sygnał na otwarcie bram napowietrzających. Obwody między modułami 
kontrolno- sterującymi, a skrzynkami alarmowymi oraz między modułami kontrolno 
- sterującymi, a czujnikami ciśnienia zaprojektowano wykonać kablami niepalnymi 
HDGs lx2xl. 
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PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

 
 
Biorąc pod uwagę przeznaczenie i funkcję obiektu oraz jego parametry techniczne, 

ze   względu na brak obligatoryjnego obowiązku wynikającego z przepisów, 
przedmiotowego obiektu nie wyposażano w urządzenia przeciwpożarowe takie jak: stałe 
urządzenia gaśnicze. 
 

 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

 

Obiekty zostały wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich 

Norm będących odpowiednikami norm europejskich. 
 

Rodzaj gaśnic dobiera się w zależności od rodzaju pożarów, jakie mogą wystąpić 
w obiekcie. Zależne to jest od charakteru zagrożenia tj. do gaszenia pożaru danej 
grupy 

(A, B, C, D, F) stosować należy odpowiedni środek gaśniczy. 
 
Grupy pożarów to: 

A  -  materiałów  stałych,  zwykle  pochodzenia  organicznego,  których  normalne  

spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 

B - cieczy i materiałów stałych topiących 

się; C- gazów; 

D- metali; 

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 

 
Biorąc  pod  uwagę  ilość  i  rodzaj  występujących  w  budynku  materiałów   palnych, 

instalacji i urządzeń technicznych, należy się liczyć z pożarami grupy: A,B i C. 

Pożary  wymienionych  grup  znamionować   może  indeks  "E"  oznaczający  

pożary instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  pod  napięciem  oraz  pożary  ww.  grup  w  

obrębie  tych urządzeń. 

 
Tabliczka znamionowa (etykieta) gaśnicy ma wpisane symbole literowe oznaczające 
grupy pożarów jakie możemy gasić przy użyciu danej gaśnicy. 

 

Co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 

gaśnicach powinna przypadać: 

 w budynku biurowo – socjalnym na każde 100 m2 powierzchni 

 w hali produkcyjno – magazynowej na każde 100m2 powierzchni 

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic w obiekcie należy kierować się następującymi zasadami: 

a) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łątwo dostępnych i widocznych przy 

wejściach do budynku i poszczególnych pomieszczeń na klatkach schodowych 

przejściach, hollach i korytarzach 

b) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

oraz działanie źródeł ciepła 

c) w obiektach wielokondygnacyjnych – gaśnice należy umieszczać na każdej 

kondygnacji 

d) odległość z każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie powinna być 

większa niż 30m 

e) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m 
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f) oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic winno być zgodne z PN- N-01256/01:1992 

Znaki bezpieczeństwa ochrona przeciwpożarowa 

 
Biorąc  powyższe   zasady   pod   uwagę   oraz  specyfikę   procesu   technologicznego 
poszczególne części Zakładu wyposażono w gaśnice proszkowe GP ABC 4 oraz śniegowe 
w pomieszczeni serweromni (C02)  GS 5 kg. 
Miejsca lokalizacji gaśnic powinny być stale oznakowane znakami zgodnymi z PN, 

dotyczącą znaków bezpieczeństwa. 

Plan   rozmieszczenia   gaśnic   przedstawiono   w   części   graficznej   stanowiącej   
załącznik do niniejszej instrukcji. 

 

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

 
 

Z uwagi na brak możliwości zasilania wodą do celów p.poż. zewnętrznej instalacji 

hydrantowej w wymaganej ilości 40 dm
3 
/s wybudowano zbiornik magazynujący wodę do 

celów p.poż. o pojemności użytkowej Vu=150m
3 

. 

Zgodnie z normą: Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - PN-82/B-02857 zbiornik 

obejmuje zasięgiem "swojego działania" (promień działania wynosi 250m) 

przedsiębiorstwo TAKONI, na terenie którego się znajduje. 

Zgodnie z  opimą z  zakresu ochrony przeciwpożarowej z  dnia 25.01.2008r. 

Opracowaną przez  inż.   K.  Pocięgiel  - zbiornik  stanowi  ź r ó d ł o  wody  p.poż. 

firmy TAKONI. ( początkowo zbiornik projektowany był dla zaopatzrenia w wode zakłady 

TAKONI oraz VERTEX ).  

Całkowite jednoczesne zapotrzebowanie wody dla celów p.poż. wynosi q=40 dm3/s. 

 
Dojazd do zakładu od ulicy Bestwińskiej drogą wewnętrzną o odpowiedniej szerokości, 
powyżej 5m nawierzchni utwardzonej, przystosowanej dla samochodów ciężarowych 
(minimalnym nacisku na oś wynoszącym co najmniej l 00 KN) . 
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2.10. Wymagania szczegółowe dotyczące przeglądu i konserwacji 

urządzeń przeciwpożarowych występujących na terenie obuiektu. 

Wymagania dotyczące przeglądu instalacji hydrantowej wewnętrznej 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny byd raz na 5 lat 
poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską 
Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Nie rzadziej niż raz do roku 
należy instalację hydrantową poddad pomiarowi na ciśnienie i wydajnośd. 

Bieżące sprawdzanie kompletności szafki hydrantowej polega na sprawdzeniu, czy 
znajduje się w niej wąż, prądownica i zawór oraz czy zapewniony jest odpowiedni do niej 
dostęp, czy szafka hydrantowa jest odpowiednio oznakowana i wyposażona jest                                  
w instrukcję obsługi. 

Zasady użycia hydrantów wewnętrznych 
Hydranty wewnętrzne to urządzenia przeciwpożarowe instalowane na sieci 
wodociągowej wewnętrznej, umożliwiające podanie strumienia wody do ogniska pożaru. 
Hydrant wyposażony jest w jeden lub dwa odcinki węża i prądownicę wodną. Osprzęt ten 
wraz z zaworem hydrantowym umieszczony jest w oznakowanej zgodnie z PN szafce 
hydrantowej. Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy „A”, tj. ciał 
stałych oraz do chłodzenia materiałów znajdujących się  w sąsiedztwie źródła ognia. 
Obsługę hydrantów wewnętrznych należy wykonywad w dwie osoby. 
 Zabrania się gaszenia przy użyciu wody z hydrantów pożarów w obrębie instalacji                       
i urządzeo elektrycznych znajdujących się pod napięciem – grozi porażenie prądem.  
Instrukcja obsługi hydrantu wewnętrznego dla dwóch osób: 
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Wymagania dotyczące przeglądu instalacji hydrantowej zewnętrznej 

 Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzid dostęp do hydrantów, czy zapewniono 

odpowiedni dojazd dla samochodów Straży Pożarnej. Oznaczenie hydrantów powinno byd 

zgodne z PN, oraz zapewniona odpowiednia czytelnośd znaku. Przeprowadzid co najmniej 

raz w roku okresowy przegląd i konserwację sieci hydrantowej polegający na: 

- płukaniu instalacji hydrantowej, pomiarze ciśnienia i wydajności, 

- konserwacji mechanizmów niezbędnych do otwarcia i zamknięcia wody. 

W okresie zimowym należy odśnieżad dostęp do hydrantów oraz zabezpieczyd pokrywy 

środkiem który uniemożliwi przymarznięcie nasad do hydrantu, oraz jeżeli to możliwe 

zabezpieczyd hydrant przed zamarznięciem. 

 Gaśnice 

Gaśnice są przenośnymi urządzeniami służącymi do zwalczania pożarów                                       
w zarodku. Gaśnice dobiera się na podstawie występującego w obiekcie rodzaju 
materiału, jego stany skupienia oraz sposobu spalania. Na każdej gaśnicy znajduje się 
etykieta, która zawiera: grupy pożaru, typ gaśnicy, instrukcję użycia, ilośd i nazwę środka 
gaśniczego. 

Przy ustalaniu rodzaju gaśnic i rozmieszczaniu ich w obiekcie należy kierowad się 
następującymi zasadami: 
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a) Gaśnice przenośne powinny spełniad wymagania Polskich Norm będących 
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. 

b) Rodzaj gaśnic powinien byd dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które 
mogą wystąpid w obiekcie: 

 A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne 
spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, 

 B – cieczy i materiałów stałych topiących się, 

 C – gazów, 

 D – metali, 

 F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 
c) Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy 

powinna przypadad na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.  
d) Gaśnice powinny byd rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych                                  

i widocznych, przy wejściach do budynku, na klatce schodowej, na korytarzu (ciągu 
komunikacyjnym, przy wyjściach z pomieszczeo. 

e) Gaśnice należy umieszczad w miejscach nie narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. 

f) Odległośd z każdego miejsca w którym może przebywad człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna byd większa niż 30 m. 

g) Do gaśnic powinien byd zapewniony dostęp o szerokości co najmniej  1 m, 
h) Oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic powinno byd zgodne z PN-92/N - 

01256/01- patrz załącznik  
 

III. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego 

zagrożenia dotyczące osób przebywających na terenie 

obiektów należących do TAKONI SP. Z O. O. 
 

3.1. Alarmowanie 

Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze lub innym zagrożeniu 
obowiązany jest zachowad spokój i nie dopuszczad do paniki, natychmiast zaalarmowad: 

- osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o powstałym pożarze krzykiem „Pali się! 
Opuścid obiekt!”  

- z najbliższego aparatu telefonicznego powiadomid Straż Pożarną (Tel. 0998 lub 0112) 

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podad w sposób zrozumiały: 

- gdzie się pali (nazwa obiektu, piętro, pomieszczenie), 

- co się pali, 

- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, 

- nazwisko i nr telefonu, z którego wzywa się straż pożarną. 
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Słuchawkę należy odłożyd dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia                   
        i odczekad chwilę na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia  

3.2. Postępowanie w razie pożaru 

1. Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpid do akcji 
ratowniczo  – gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) oraz 
hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku. Na terenie budynku umieszono 
instrukcje postępowania na wypadek pożaru, która stanowi załącznik do niniejszej 
instrukcji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor 
Zakładu lub Administrator ze strony „TAKONI” a w razie ich nieobecności kierownicy 
poszczególnych podmiotów na swoim terenie. Każdy pracownik oraz osoba 
niezatrudniona przebywająca na terenie TAKONI zobowiązana jest podporządkowad się 
poleceniom kierującego akcją. 
 
2. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna: 
1) w pierwszej kolejności przystąpid do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację 

z zagrożonego rejonu, 
2) wyłączyd dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasid wodą oraz gaśnicami 

pianowymi pożaru w obrębie instalacji i urządzeo elektrycznych będących pod 
napięciem), 
3) usunąd z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam 

materiały palne, a także najbardziej cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, 
komputery, magnetyczne nośniki informacji itp., 
4) nie otwierad bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeo, w których powstał pożar, 

ponieważ dopływ powietrza przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia, 
5) otwierając drzwi do pomieszczenia, w którym powstał pożar zachowad ostrożnośd, 

kryjąc się za ścianę od strony klamki i zasłaniając twarz (niebezpieczeostwo tzw. ognia 
żgącego spowodowanego detonacyjnym spalaniem się tlenku węgla przy dotlenieniu 
strefy spalania), 
6) wchodząc do zadymionych pomieszczeo lub przechodząc przez nie, należy 

ograniczad ilośd wdychanych produktów spalania, poruszad się w pozycji pochylonej, jak 
najniżej podłogi i zasłaniad usta, np. wilgotną tkaniną (chusteczką do nosa). 
 

2.3. Zasady postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia                   
i zdrowia oraz konieczności natychmiastowej ewakuacji z budynku, w którym 
powstał pożar 

 

 

1. Przerwad działania ratowniczo-gaśnicze, zamknąd drzwi i okna, opuścid 
pomieszczenie i kierowad się bezpośrednio do wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego na 
zewnątrz budynku, 

2. Nie należy korzystad z wind oraz na drodze ewakuacyjnej należy likwidowad ogniska 
pożaru, poruszając się w stronę do wyjścia ewakuacyjnego, np. przy użyciu gaśnic lub 
hydrantu wewnętrznego,  
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3. Jeżeli na drodze ewakuacji znajdują się drzwi, w pierwszej kolejności sprawdzamy czy 
są gorące; jeżeli są gorące jest to oznaką, iż za nimi znajduje się ognisko pożaru, które 
możemy wzniecid z chwilą otwarcia; wybieramy inną drogę ewakuacji, 

4. Poruszając się po schodach w otoczeniu dużego zadymienia, poruszamy się                        
w pozycji pochylonej przy ścianie, rozkładając ciężar ciała na dużą płaszczyznę i badając 
przestrzeo rękoma i nogami aby ustrzec się przed upadkiem z wysokości w wyniku 
zawalenia się schodów lub poręczy, 

5. Przy wychodzeniu na zewnątrz budynku należy zwrócid uwagę na niebezpieczeostwo 
pochodzące od spadających z górnych kondygnacji spalonych lub nadpalonych 
elementów budynku, mogących stworzyd zagrożenie dla życia. 

 

2.4. Obowiązki osoby kierującej akcją z chwilą przybycia straży pożarnej 

 

1. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkowad się poleceniom 
kierującego działaniami ratowniczymi w zakresie wymienionym niżej oraz udzielid 
niezbędnych informacji , takich jak: 

- ilośd i miejsca pozostałych osób w zagrożonym obiekcie, 

- podjęte działania  

- informacje dotyczące substancji i preparatów (rozpuszczalniki, farby, środki odkażające 
itp.) mogące stworzyd zagrożenie dla ratowników i innych osób przebywających na 
obiekcie 
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2. Kierujący Działaniami Ratowniczymi uprawniony jest do zarządzania: 

- ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniami ratowniczymi w przypadku zagrożenia 
życia i zdrowia, 

- zakazu przebywania w rejonie objętym działaniami ratowniczymi osób postronnych oraz 
utrudniającymi prowadzenia działao ratowniczych, 

- ewakuacji mienia 

- prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, 

- wstrzymania komunikacji w rejonie objęty akcją 

- przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działao, pojazdów, środków technicznych 
i innych przedmiotów, a także ujęd wody, środków gaśniczych oraz nieruchomości 
przydatnych podczas prowadzenia działao ratowniczych. 

Ponadto kierujący działaniami ratowniczymi: 

- ma prawo żądad niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób 
fizycznych, 

- może odstąpid w trakcie działao ratowniczych od zasad uznanych powszechnie za 
działania bezpieczne. 

Powyższe czynności powinny byd wykonane przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia. Stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąd. 

Uwaga: Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia 

otwartego. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo zawarte zostały 

niniejszej instrukcji. 

 

 

 

Powyższy rysunek przedstawia usytuowanie miejsca zbiórki ewakuacyjnej. 
( PARKING PRZY PORTIERNI ) 
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IV. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym 
 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących 
powodowad bezpośrednie niebezpieczeostwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, 
zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany: 

 ocenid zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 

 ustalid rodzaj przedsięwzięd mających na celu niedopuszczenie do powstania                  
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

 wskazad osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za 
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakooczeniu pracy, 

 zapewnid wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, 
posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

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

4.1.  Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

 zabezpieczyd przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 
wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji 
budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych, 

 prowadzid prace niebezpieczne pod względem pożarowym  
w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub  
w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem 
łatwo palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie                        
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy 
wybuchowości, 

 mied w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich 
źródeł pożaru, 

 po zakooczeniu prac poddad kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, 
oraz rejony przyległe, 

 używad do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie                           
i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru, 

 rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym może nastąpid 
wyłącznie po uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia (wzór zezwolenia 
zamieszczono w formie załącznika Z 3), 

 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym w niezbędny, w tym zakresie, podręczny sprzęt gaśniczy, spoczywa na osobie 
kierującej pracami, 

 do przestrzegania postanowieo instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy 
uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy 
obiektu, gdzie prace są prowadzone, 
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 postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników 
przedsiębiorstw i firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace 
niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie obiektu, 

 postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych. 

4.2.  Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych  pod względem pożarowym   

a) Przygotowanie pomieszczeo do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym polega na:  

 usunięciu z pomieszczeo lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace wszelkich 
palnych materiałów,  

 odsunięciu na bezpieczną odległośd od miejsca prowadzenia prac wszelkich 
przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,  

 zabezpieczenie np. przed działaniem odprysków spawalniczych wszelkich 
materiałów i urządzeo palnych, których usunięcie na bezpieczną odległośd nie jest 
możliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp. (rys. 1, 2, 3, 4 i 
5). 

 

Rys. 1.  Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w 
sposób gwarantujący bezpieczeostwo: 1 - ekran z blachy, 2 - koc przeciwpożarowy. 

 

Rys. 2. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeo pozostające w zasięgu rozprysków 
spawalniczych powinny byd uszczelniane przy pomocy niepalnego materiału – 1. 
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Rys. 3. Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąd izolację cieplną na 
odcinku gwarantującym bezpieczeostwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo zapalna) chłodzid skutecznie np. sposobem 

pokazanym na rysunku: 1 - woda, 2 - tkanina niezapalna. 

 

 
Rys. 4. Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa 
cieplnego, stykające się z materiałami palnymi należy zdemontowad lub skutecznie chłodzid: 1 - palna ścianka, 2 -
niezapalna wykładzina, 3 - haki mocujące instalację. 

 

 
 

Rys. 5. Sposób prawidłowego zabezpieczenia spawania metalowego  
elementu konstrukcji przechodzącego przez drewniany strop:  
1 - drewniany strop, 2 - szczeliwo niepalne, 3 - koc gaśniczy. 

 

 sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub 
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków 
spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeo,  

 uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów 
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp., znajdujących się  
w pobliżu miejsca prowadzenia prac,  

 zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami 
mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną 
izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi 
pod względem pożarowym,  

 sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac 
malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,  

 przygotowaniu w miejscu dokonywania prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym m.in.: napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki 
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drutu spawalniczego, elektrod itp., materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do 
zabezpieczenia toku  prac, podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 zapewnieniu stałej drożności przejśd i wyjśd ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia 
prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. 
b) Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przy użyciu 
cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyd z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy 
przestrzegad następujących zasad: 

 na stanowiskach pracy mogą znajdowad się stosowane tam ciecze, gazy  
i pyły palne w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym 
utrzymanie ciągłości pracy danej zmiany, 

 zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien byd 
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach, 

 pozostawianie opróżnionych opakowao na stanowisku pracy jest  zabronione,  

 po zakooczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie 
zamknąd lub zabezpieczyd w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się                                    
w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny  wybuchowe,  

 ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegad na urządzeniach 
stanowiska, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,  

 prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach 
(urządzeniach) zagrożonych wybuchem, lub pomieszczeniach, w których wcześniej 
wykonano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, 
mogą byd prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów                                  
w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy  wybuchowości. 
c) Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy 
wyposażyd w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację 
wszystkich źródeł pożaru. 
d) Po zakooczeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  
w budynku, pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzid 
dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy 
pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł 
zasilania  
i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
e) Prace niebezpieczne pod względem pożarowym powinny byd wykonywane 
wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające wymagane kwalifikacje, zaś 
sprzęt używany do wykonania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym powinien 
byd sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. 
f) Butle z sprężonymi gazami mogą znajdowad się na terenie obiektu wyłącznie                 
w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem (dotyczy firm zewnętrznych). 
g) W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli  

z gazem palnym nie należy ustawiad w rejonie bezpośredniego oddziaływania 
spadających rozprysków spawalniczych. 
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4.3.  Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym  

a) Osoba lub osoby upoważnione do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac 
niebezpiecznych pod względem pożarowym, powinny w szczególności:  

 znad obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorowad przestrzeganie 
tych przepisów przez podległych pracowników,  

 dopilnowad, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub 
stanowisk, przewidziane w zezwoleniu na ich przeprowadzenie (załącznik),  

 sprawdzad zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym oraz wydawad polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie 
stwierdzonych niedociągnięd,  

 wstrzymywad prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających 
niebezpieczeostwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących 
nieprawidłowości,  

 brad udział w kontroli stanowisk, pomieszczeo lub terenu po zakooczeniu prac 
niebezpiecznych pod względem pożarowym,  
b) Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 
należy w szczególności:  

 sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie 
zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pożaru,  

 ścisłe przestrzeganie zaleceo zawartych w protokóle i zezwoleniu na prowadzenie 
prac,  

 znajomośd przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu 
gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,  

 sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie 
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym,  

 ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia 
danego rodzaju prac niebezpiecznych,  

 sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone 
w odpowiednią ilośd i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,  

 rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym tylko po 
otrzymaniu pisemnego zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego 
przełożonego kierującego tokiem pracy,  

 poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących 
dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,  

 przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków 
umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu 
przełożonemu,  

 meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakooczeniu prac niebezpiecznych 
pod względem pożarowym oraz informowanie  
o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac,  

 dokładne sprawdzenie po zakooczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu 
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 
nie zainicjowano pożaru,  
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 wykonywanie wszelkich poleceo przełożonych i organów kontrolnych  
w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym.  
c) Wymagania bhp przy wykonywaniu prac spawalniczych 

 Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeo spawalniczych i osprzętu należy                     
w szczególności przestrzegad następujących wymagao bezpieczeostwa: 

 prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami  
i przeglądami elektrycznych urządzeo spawalniczych powinni wykonywad pracownicy 
mający uprawnienia określone w odrębnych przepisach, 

 połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodowad 
przekroczenia, w stanie bez obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami 
wyjściowymi połączonych źródeł energii, 

 obwód prądu spawania nie powinien byd uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy 
przedmioty spawane są połączone z ziemią, 

 przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny byd 
połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca 
spawania, 

 prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeo, w których występuje 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, powinny byd wykonywane z zastosowaniem 
spawalniczych źródeł energii spełniających wymagania dotyczące dopuszczalnej wartości 
napięcia bez obciążenia  i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polską Normą; przy 
wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii powinny byd usytuowane na zewnątrz 
pomieszczenia; w pomieszczeniach tych należy stosowad trudno zapalne izolacyjne środki 
ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne. 

 Przy użytkowaniu gazowych urządzeo spawalniczych i osprzętu należy  
w szczególności przestrzegad następujących wymagao bezpieczeostwa: 

 urządzenia i osprzęt powinny byd stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem                     
i zasilane gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji 
eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta, 

 palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej,               
o nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są 
przeznaczone, nie powinny byd użytkowane, 

 niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementów 
urządzeo różnych typów lub wielkości, 

 wąż spawalniczy powinien mied średnicę znamionową zgodną ze średnicą 
znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu; kooce węża nasunięte 
na koocówki przyłączy powinny byd zaciśnięte za pomocą opasek nie powodujących 
uszkodzenia węża, 

 poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien byd sprawdzany każdorazowo 
przed rozpoczęciem pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu 
ciągłym — co najmniej raz na zmianę, 

 niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian  
w określonych przez producenta ustawieniach układów regulacji ciśnienia i zaworów 
bezpieczeostwa. 

 Przy użytkowaniu butli z gazami należy w szczególności przestrzegad 
następujących wymagao bezpieczeostwa: 
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 transport i magazynowanie butli powinno odbywad się zgodnie  
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

 ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska pracy, 

 butle powinny byd ustawiane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, 
zaworem do góry, i zabezpieczone przed przewróceniem się, 

 butle powinny byd chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 
35°C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek 
stałych, 

 butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny byd użytkowane                  
i przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza                   
w pobliżu kanałów i studzienek; ograniczenia te nie odnoszą się do butli zintegrowanych z 
palnikiem, 

 zawory butli z pokrętłami powinny byd otwierane bez użycia narzędzi; do 
otwierania i zamykania zaworu butli bez pokrętła powinien byd stosowany odpowiedni 
klucz, 

 naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny byd wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia określone w odrębnych przepisach. 

 Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie 
przewodów i węży spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich 
bezpośrednio przy innych częściach ciała. 

 Prace spawalnicze na zbiornikach i rurociągach po środkach chemicznych i innych 
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska, z wyjątkiem robót gazo 
niebezpiecznych na czynnych gazociągach przesyłowych pod ciśnieniem, mogą byd 
podjęte wyłącznie po dokładnym oczyszczeniu zbiorników i rurociągów z tych środków. 

 Prace spawalnicze prowadzone w ramach robót gazo niebezpiecznych lub 
niebezpiecznych oraz prac szczególnie niebezpiecznych powinny byd wykonywane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 

 Podczas prowadzenia prac spawalniczych, o których mowa w pkt. 6, urządzenia 
zasilające, w tym butle z gazami technicznymi, powinny byd usytuowane na zewnątrz 
wykopów, pomieszczeo urządzeo, w których prace te są wykonywane. 
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V. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i 

warunków ewakuacji 
Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia 
organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu, 
zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi 
użytkownikami. Sprawdzenie takie powinno odbywad się co najmniej raz na 2 lata. 

 Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomid właściwego miejscowo 
Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Paostwowej Straży Pożarnej o terminie 
przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, nie 
później niż na tydzieo przed ich przeprowadzeniem. 
 Biorąc pod uwagę postanowienia ww. rozporządzenia należy opracowad plan 
dwiczeo sprawdzający organizację i warunki ewakuacji. 
Ponadto w planie dwiczeo należy podad termin przeprowadzenia dwiczeo oraz wskazad 
wytypowany obiekt lub obiekty, na których dwiczenia zostaną przeprowadzone. 
Przygotowany plan dwiczeo sprawdzający organizację i warunki ewakuacji powinien 
zostad zatwierdzony przez właściciela firmy lub osobę przez niego upoważnioną. 
 

5.1. Cel przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. 

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest 
przedsięwzięciem zmierzającym do uzyskania niżej wymienionych celów:  

a) praktycznego sprawdzenia czy zostaną zrealizowane założenia zawarte  
w Planie prowadzenia ewakuacji osób, w tym m.in.: 

 zapoznania wszystkich osób z sygnałem alarmowym,  

 zapoznania wszystkich osób z miejscem zbiórki na wypadek ewakuacji, 
wyznaczonym poza budynkiem, w którym wystąpiło zagrożenie, 

 sprawdzenia skuteczności dotychczasowego sposobu informowania  
o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, 

 doskonalenia procedur ewakuacji, w tym zapoznania z kierunkami ewakuacji                 
i zasadami zachowania się, 

 koordynacji działao pracowników, 

 sprawdzenia reakcji na alarm pożarowy (czy natychmiast zakooczono zajęcia lub 
pracę, czy wyłączono urządzenia i przystąpiono do ewakuacji), 

 wyrobienia u pracowników umiejętności wykorzystania innych dróg  
i wyjśd ewakuacyjnych w przypadku zablokowania lub odcięcia przez ogieo lub dym tych 
dróg, które są najbliżej miejsca ich przebywania,  

 zminimalizowania możliwości wystąpienia paniki, a co za tym idzie 
zminimalizowania jej skutków, 

 zmierzenia czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby 
znajdujące się w nim, 

 weryfikacji opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru, 
b) sprawdzenia warunków ewakuacji tj.: 

 ilości i szerokości wyjśd ewakuacyjnych (kierunków otwierania się drzwi), 

 długości, szerokości i wysokości przejśd oraz dojśd ewakuacyjnych, 
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 zadziałania oświetlenia awaryjnego (bezpieczeostwa i ewakuacyjnego) oraz 
przeszkodowego. 

5.2. Podsumowanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji  

 Przy opracowywaniu analizy i wniosków należy kierowad się generalną zasadą, iż 
analiza powinna uwzględniad postawione praktycznemu sprawdzeniu cele, wnioski 
natomiast powinny wskazywad elementy wymagające poprawy - zarówno z zakresu 
warunków, jak  i organizacji ewakuacji. 

Wnioski należy, w zależności od potrzeb, wykorzystywad podczas prowadzonych szkoleo 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku dysponowania materiałem 
filmowym z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji należy z nim 
zapoznad wszystkich pracowników - omówid błędy oraz możliwości ich wyeliminowania. 

 

 

 

Powyższy rysunek  przedstawia przykładowy schemat postępowania podczas próbnych działao 
ewakuacyjnych.  
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Powyższy rysunek przedstawia usytuowanie miejsca zbiórki ewakuacyjnej. 
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VI. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu  

z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami 

przeciwpożarowymi 
 

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z:  

 zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu, 

 sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego  

 przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej  

 zasadami postępowania w przypadku pożaru  

 zasadami obsługi sprzętu i urządzeo gaśniczych  

 warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia, 

 treścią niniejszej instrukcji.  
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w szkoleniach przeciwpożarowych.  

 

Rodzaje szkoleo: 

- szkolenie wstępne ( realizowane również podczas szkolenia wstępnego BHP ),  
- szkolenie okresowe, zgodne ze szkoleniem BHP 
 
Każde szkolenie powinno byd potwierdzone odpowiednią dokumentacją:  
dokumentację odbycia szkolenia podstawowego należy załączyd do akt osobowych 
przeszkolonego. 
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19. PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem płasko składanym. Wprowadza EN 671-2:2001, IDT                – 

zastępuje PN-EN 671-2:1999 

20. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie . IDT EN 54 - 

1:1996. 

21. PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A 

i B. IDT EN 3-1:1996. 

22. PN-EN 3-4:1999 Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania 

dotyczące skuteczności gaśniczej. IDT EN 3-4:1996, zastępuje: PN-92/M-51079.04.  

23. PN-EN 3-5 + AC:1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. IDT EN 

3 5:1996 + AC.-1997, zastępuje: PN-92/M-51079.05 oraz PN-78/M-51002 -  

w zakresie znakowania gaśnic. 

24. EN 3-7:2004+A-1:2007, IDT Gaśnice przenośne . Częśd 7 : Charakterystyki, 

wymagania eksploatacyjne i metody badao , zastępuje PN-EN 3-7:2007 

25. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

26. PN-86/E-05003.0l. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

27. PN-86/E-05003.02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 
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ZAŁĄCZNIK 2. - WZORY ZNAKÓW BEZPIECZEOSTWA, EWAKUACYJNYCH I 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

 
Lp. Znak bezpieczeostwa Znaczenie znaku Kształt i barwa Zastosowanie 

1. 

 

Kierunek do 

miejsca 

rozmieszczenia 

sprzętu 

pożarniczego lub 

urządzenia 

ostrzegającego 

Kształt kwadratowy 

lub prostokątny. 

Tło: czerwone 

Symbol: biały 

Dla wskazania Kierunku do 

miejsca rozmieszczenia 

sprzętu pożarniczego lub 

urządzenia ostrzegającego 

2. 

 

Uruchomienie 

ręczne 

Kształt kwadratowy. 

Tło: czerwone 

Symbol: biały 

Stosowany do wskazania 

przycisku pożarowego, lub 

ręcznego sterowania 

urządzeniem gaśniczym 

3. 

 

Telefon do użycia 

w stanie 

zagrożenia 

Kształt kwadratowy. 

Tło: czerwone 

Symbol: biały 

Znak wskazujący 

usytuowanie dostępnego 

telefonu przeznaczonego 

dla ostrzeżenia w przypadku 

zagrożenia pożarowego 

4. 

 

Palenie tytoniu 

zabronione 

Znak okrągły, 

Tło: białe 

Symbol: czarny 

Obwódka i pas 

negujący: czerwony 

Do stosowania gdzie 

palenie tytoniu może byd 

przyczyną zagrożenia 

pożarowego 

5. 

 

Używanie 

otwartego ognia 

zabronione 

Znak okrągły, 

Tło: białe 

Symbol: czarny 

Obwódka i pas 

negujący: czerwony 

Do stosowania gdzie 

palenie tytoniu lub 

używanie otwartego ognia 

może byd przyczyną 

zagrożenia pożarowego lub 

wybuchem 

6. 

 

Zestaw sprzętu 

gaśniczego 

Kształt kwadratowy. 

Tło: czerwone 

Symbol: biały 

Znak ten stosowany jest dla 

uniknięcia podawania 

zestawu indywidualnych 

znaków określających 

sprzęt pożarniczy 

7. 

 

Gaśnica 

  

Kształt kwadratowy. 

Tło: czerwone 

Symbol: biały 

Umiejscowienie gaśnicy 

8. 

 

Hydrant Kształt kwadratowy. 

Tło: czerwone 

Symbol: biały 

Umiejscowienie hydrantu 

9.  Wyjście 

ewakuacyjne 

Znak prostokątny 

Tło: zielone 

Napis: biały 

fotoluminescencyjny 

Znak używany do 

oznakowania wyjśd z 

budynku używanych w 

przypadku zagrożenia 
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10. 

 

Kierunek drogi 

ewakuacyjnej 

Znak prostokątny 

Tło: zielone 

Napis: biały 

fotoluminescencyjny 

Znak używany do 

oznakowania kierunku 

wyjścia wyjśd z budynku 

używanych w przypadku 

zagrożenia 

11. 

 

Drzwi 

ewakuacyjne 

Znak prostokątny 

Tło: zielone 

Symbol: biały i 

zielony 

fotoluminescencyjny 

Znak stosowany nad 

drzwiami ewakuacyjnymi 

lub prowadzącymi do 

wyjścia ewakuacyjnego 

lewe lub prawe 

12.  Kierunek drogi 

ewakuacyjnej 

schodami w górę 

Znak prostokątny 

Tło: zielone 

Symbol: biały 

fotoluminescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w górę 

13. 

 

Kierunek drogi 

ewakuacyjnej 

schodami w dół 

Znak prostokątny 

Tło: zielone 

Symbol: biały 

fotoluminescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół 

14. 

 

Pchad/Ciągnąd 

aby otworzyd 

Znak prostokątny 

Tło: zielone 

Symbol i napis: biały 

fotoluminescencyjny 

Znak umieszczany na 

drzwiach dla wskazania 

kierunku otwarcia 
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ZAŁĄCZNIK 3 – ZEZWOLENIE Na przeprowadzenie prac na zakładzie oraz prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym 

TAKONI POZWOLENIE 
Na prace 

 POŻAROWO NIEBEZPIECZNE 

 

1) Wykonawca * 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

2) Rodzaj prac pożarowo niebezpiecznych 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

3) Data, czas i miejsce wykonywania prac 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

4) Sposób przygotowania i zabezpieczenia miejsca pracy 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

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

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

5) Osoba odpowiedzialna za bezpieczny tok prac ze strony wykonawcy 

 

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

6) Pracownik „GASKET” odpowiedzialny za nadzór nad bezpiecznym przebiegiem pracy i 
kontrolę terenu po zakooczeniu prac niebezpiecznych ** 

 

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

7) Wykonawca oświadcza że przejmuje odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo pożarowe miejsca 
prac niebezpiecznych. 

 

 

 

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

          (Podpis wykonawcy)                                                                                              (Podpis wydającego zezwolenie)                          

 

 

 

Kontrola po zakooczeniu prac niebezpiecznych :      
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Imię i Nazwisko 

kontrolującego 

Data 

kontroli 

Czas kontroli (podpis kontrolującego) 

Bezpośrednio po 

zakończeniu prac 

Po 30 minutach od 

zakończeniu prac 

Po 2 godzinach od 

zakończenia prac 

 
  

  

 

* wykonawca – pracownik „TAKONI” lub firma zewnętrzna 

** przełożony lub pracownik „TAKONI” zlecający pracę firmie zewnętrznej 
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ZAŁĄCZNIK 4. 

Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych. 
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ZAŁĄCZNIK 5. 

Ewidencja aktualizacji Instrukcji 

Lp. Data Zakres aktualizacji 
Nazwisko i imię  

dokonującego aktualizacji 

Podpis dokonującego 

aktualizacji 

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

4.      

 

 

 

5.      

 

 

 

6.      

 

 

 

7.      

 

 

 

8.      

 

 

 

9.      

 

 

 

10.      

 

 

 

11.      

 

 

 

12.      

 

 

 

 


