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I CEL I ZAKRES INSTRUKCTI

l. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkół nr4 w Nowym Sączu zwana
dakj Instrukcją stanowi realizację postanowienia nałoionego na właściciela,

zarądzającego lub użytkownika obiehu $ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrmych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p. pożarowe1
buĄlnkow, innych obiehów budowlanych i terenów / Dz.LI. 2010 r. Nr' 109 ' poz'719 /.

2' Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie wyżej wymienionego rozporzqczenia
oraz Ustawy z dnia 24 sietpnia I99] r. o ochronie przeciwpożarowe1 / tekst jednolity:
Dz.U. 2009 r. Nr 178, poz. I380 z późniejszymi zmianami/ '

3. Instłwkcsa okreśIa :

- wg'nłnśgi budowltłłae- ckarakterystykę poż<zrową obiełrtu, araz płzeznaczenie ohiektl.ł

- techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych

- zasaĄl razłnieszczewia podtęcznego spłzętu 4a:śrricnego, oraz sposaby paddawania
przeg}ątłołn techniczł?yłn i czynnościołłl konserwacyjnym gasnic

- zasady zanłałłiegania łnoŻłiwaści pawstrr-łria pażą'lu

- watwnkj ząbezpieczenia prac pożarowo łłiebezpiecznych

' organizacja i warunk ewakuacji oraz prakąłczne sposołly ick s!łrala,dzania

- sposoby posłępov,ania na wypadek pażara i innego zagrażenia

- zasłłdy zapaznaw'ania pracovmików z płrzepisarni p-płaż araz z treściąminiejszej źnstrukĆji
- płany abiełau

4. łI/szyscy nauczyciele bez względu na zajmowane stanowisko i rodza1 wykon7wanej pracy
zobowiązani są do zapoznania się z treścią instrukcji i przestrzegąnią zd'|artych w niej
usląIeń

5- Zapoznanie się z Instntkcją nauczyciele pot|uierdzają własnoręcznym podpisem - wzór
oświadczenia stanowi załącmik nr. ] , oświądczenie to nalezy włąc4lc do ah osobowych
pracotwtika.

obowiązek zapoznan l wńł osób z postanowieniami Instrukcji należy ilo Ąrektora szkĄ
lub wyx,naczł nej osoby.
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II. CHAMKTERYSTYKA OBIEKTU

5. 1. 2 Chał aktery st1 ka obiektu

,}est to bulynek trzy konĄgnacyjny murowąłxy częściowo podpiwniczony wkomponowany w
szereg buĄnkólu stanowiących jeden długt ciąg o długości około ]00 metrów, wysokośc
ws4;sthch budynków jest mniej więcej równa. 

,
Dojazd do budynku szkoły lylko ul. Ducha Swiętego do której dojechać możW) od strony
Rynku i ulicy Lwrłwshej.

Wysokość budynku : około 1 1,60 m (N),

Konstrukcja budynku
Mury konstrukcyjne ' buĄ:nek został wykonany w konstrukcji tradycyjne1.
Stropy - monolityczne.
Klatki schodowe - betonowe.
Dach konstrukcji drewnianej pokry1 blachą.

Dane techniczno - użvtkowe:

P ow ier zchnia cąłkow ita
Pow ierzchnia I I'piętro
Powierzchnia I-piętro
Powierzchnia parteru
Powierzchnia piwnicy

(Jsytuowanie budynku częściowo będzie rzutować na warunki ałakuacji prowailzonej przy

uiyciu samochodoloych dralin pożarnic1ych możliwość ustawienia dratriny i sam d'ojaul

samochodów gaśnicrych pod budynek moźlilły Ęllko od strony ulicy Ducha Świętego, ktba
jest ulicą barilzo wąską i jest 7asttnłiana parkującymi samochodami

Zgodnie z $ 209 ust.2 rozporz@zenia Ministła InJrastruhury z dnia 12 kwiefuia 2002 r. w

sprav,ie warunków technicznych jahm połvinłry odpowiadać buĄnki i ich usytuowanie /

Dz.U. z 2002 r. Nr.75 poz.690, / buĄnek zalicza się do Kategorii Zagrożenia Ludzi- zL ilI.

2180,06 m2

182,60 m2 / Poddnsze I
752,00 m2

839,50 m2

105,96 m2
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Klasa odporności ogniowej elementów budynku :

BuĄnek zaliczono do klasy odporności pożarowej budynku ,,C"

Tabela. Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku.

Parametry pożarowe wstą)ująqch substancji palnych :

Nie przewiduje się sWadowania ani występowania sabstancji łatwopalnych lub wybuchowych'

Prxełłid1lłana wielkość obciąirnia ogniowego :

Nie przekracza 500 MJ ni2.

ocena x,agroknia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni załnętfznych :

Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru :

Hydranty wewnętlzne ' buĄlnek nie jest 
'l'yposażony 

w wewnętrzne hydranty

Hydranty zewnętrzne w obrębie obiehu tn ulicy znajdają się dl,a hydranty zewnętrzne

podziemne w odległości ok. 80 m i 20 m odwejścia głównego.

Drogi pożarowe :

Dajazd do obiektu możIiwy od strony Rylku do ul' Ducha Świętego i od strony ul' Lwowskiej

odul. Ducha Śuiętego.
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Chałaktery sryka funkcjonalna obiektu :

Zespół Szkół : W obiekcie prowadzona.jest dziąłalnośc Ądaktyczno nąukowa, ilość miĘsc

w szkole dla uczniólv ,yrori !tr5.., ilość nauczycieli ucx,ących w szhole ..\I.... osób, ilość
I.\

personelu . !!U-.... osób.

Il-piętro: /poddasze/

Na tej kofió|gnacji znajduj sala fryzjerstwa w hórej przebyt'a około .?Q.... ,"zrió., ornz

sĘch, biblioteka, księgowość' gabinet pielęgniarki, magazyn muą)czny' łnagaryn sportow'

po łłlieszpzenie konsennatord i pomiespęnie TV.

I-piętro:

Na tej konĄgnacji majduje się sekretańat szkĄ, gńinet d'lrektora, gabinet v-ce ilyrektora,

oraz 10 sal lekĘnych w których przebyva okolo !.Y.?... uczniów.

Partel :

Na tej kanfugnacji znjduje się główne wejście, wejście od ul' Świętego Ducha, sala
gimnastyczrn, szatnia z zapleczem sportowym, pokój nauczycielsh' pokoj rozmów z
rodzicami, radiowęzeł, sklepik, pomieszczenie pedagoga, kotłownip, o3az sześc sal lekcynych,
ilość ucznió,tp i osób przebywających na tej kondygnacji wynosi 41!.

Piwnict :

Na Ęm poziomie znajdują się pomieszczenia gospodarcze.

Komunikację obiektu stanowią :

- 2 klath schodolłe / biegnące od 2-piętra do parteru.

- kotytarze na piętroch' i w piu'nicy.

- hol główłty.

W1jścia ewakuacyjne :

BuĄnek ogólnie posiada 1 wyjście ewakuacyjne na poziomie pańelu oraz 4 wyjśaa z

budynka na małe tereny ogrodzone murem.
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Drogi i wyjścia ewakuacyjne poziome pionowe :

Do ewakuacji uczniów i ludzi z budynku silłoĘ służą korytarze komunikacji ogóInej, dwie

wewnętrzne klath schodowe, hol oraz wyjścia na zewnątrz obiehu.

Dtogi ewakuacyjne obiekcie tj. korytarze komunikacji ogólnej w zalłresie szerokości spełniają

wymagania przepisów budowlanych dla buĄlnku istniejącego.

Długość dojścia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji' mierzona od

SaIi Jryzjerstwa złnjdającej się na drugim piętrze ' do tłyjścia na zewnątrz znajdującego się

na parterze wynosi około 79 m, została przelłroczona o więcej niż 100 % od dopuszczalnej

wartości, w związku z czyn :

Długość tlojścia ewakuacyjnego w budynku na 2-gim piętrze nie jest dostosowana do

obałiązujących obecnie przepisów techniczno _ butiowlanych / Dz,U.2002r Nr.75 poz, 690

$ 256 ust 3 /' oła4 pąepisów zawaĄch w / Dł U z 2010 r. Nr'109, poz 719 s 16 /'

Dopuszczalna wartość dla buĄłnku szkĄ wynosi 60 m

Potlział obiektu na sttefu pożarolłe :

obecnie cąb, obiekt stanowi 'jedną slrefę pożarołłą o powierzchni uitkolłej 2 ]80,06

Dopuszczalna povierzchnia strefu pożarowej 8000 m/2 nie jest przelłoczona.

a'b:le,k gŁleq-{:u!p9p@@fr,p:!r?*ę!!?!eą4zu1ą:ieś !p,]łd!qą:!gąą
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Krytelia które decydują o uznaniu budynku istniejącego za zagrażający życiu lutlxi

Fod'sttwł'ą do lłznanics użyłkawanega b'lłłłłłku istniąicLcego zcł zągłażaJą!}l ż}lcill łłłdzi ./ Dz. {J z

2a]0 l"" Nt'!a9. paz Z! 9-:L!:Lliest ruie zapewnie ąpe w nina :uarunki

teckniczne mozli,,uaści ew'a!łwacji lucłzi, yl szczegókłości lł wyL&ł .'

o szerckości przejścia, do1ścia lub wyjścia ewakuacyjnego, albo biegu względnie spocznika

klath schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w

pr zepisach te chniczno budow lanych

o długość przeiścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 oń od olłeśIonej w

przepisach techniczrro budowlanych

. wlstępował1iu 14) pomieszczeniu strfu pożdrowej zakwaliJikowanej do kategorii zagrozenia

ludzi ZL I lub ZL II alba na drodze ewakuacyjnej :

- okładziny sufitu lub suJitu podwieszanego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego

pod wpływem ognia, względnie wykładziny podłogowej z matełiału łatv,o zapalnego

^ oHadziny ściennej z materiału łatwo zapalnegcl na drodze ewąkuacyjnej, jeżeli nie

zapewniono ńłóch heranków ewakuacji

o nie wydzielenia ewakuacynej klath schodowe1 buĄnku wysohego innego niż mieszkalny

lub vysokościowego, lł sposób olłreślony w przepisach techniczno budowlałrych

o nie ząbezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych *-ymienionych w przepisach

techniczno - budowlanych, w określony sposób

o braktł wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zahłaltfikowanej do

kdtegorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL I, Iub ZLtrl albo na drodze e *-akuacyjnej prowadzącej

z tej strefu na zewnąttz buĄnku
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ilL sYsTEM ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPqŻAR}WryCH qBIEKTa.

I. Główny przeciwpożarowy wyłącmih prądu umożliwiające odcięcie prądu w całym
obiekcie, majduje się przy wejściu do szkĄ.

2. Zewnęttma sieć Ąldrantowa 2 hydranly podziemne znajdujące się na uI. Ducha

Świętego

j. Podręczny sprzęt gasniczy.

4. Zlmh ewaLuacyjne wskazujące herunek ewakxmcji.

Instalacje występujące w obiekcie :

Instalacja odgromowa

Instal acj a w odoci ągow a

I nsnlacj a kana Ii zacyj ru
I nstalacj a w enty lacyj na

Instalacja gazowa

GLóWNY WąCZNIK PRĄDU ZNAIDUIE sIĘ !!!

NA, ŚCIANIE pRzY WEśŚCca GŁówuyw DO BaI}WKa szwaŁV

GŁÓWNY WąCZNIK .::.,'..;'i ZNAJDUJE sIĘ ! ! !

NA ŚCIANIE PRZY WE]Śua GŁÓłWvM Do B(IDYNKI] sZKoŁY
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U. sPosoBY PODDAWANa PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I KONSERWAC.II

GAŚNIC oRAz URZĄDZEŃ PRZECIWPŻŻARqWYCE

Pocłręczny sptzęt gaśniczy xłowinien być :

- paddawany kontrołi &łltary2ow{rł'ełnac przedstawicielowi danęj .prłny" w łrźore1 zosłał

załalpiony dany sprzęt gaśniczy

- ga&aice pałinłry być objęte kontro!ąprzeciętnie co poł roku

- środek gaśniczy oraz obudowy gaśnic powit'jny być wyłnieniane w akresack i sposób

zgł'łdny z iłłstrukłją ustaloną przez pł'odwcentą

- przegląĄ technicme zgo&łie z Polską Narłną

- węże w hydrantacł, wewnętrzł?ych paw,inny łłyć padłlavaae próbie ciśłaieniowej na

maksyłnałne ciświenie robocze raz na 5 lat zgodnie z Polską Normą

- przegląd i kałeserwacja ga:fuie powiwna być przeprowadzana również pa ich wĄciu

- po przeglądtlch i c4mnościach kanserwacyjnych kołnerwator powiłrien wystawić

kartę serwisawą z apisełn wykonanyck czynności

Roffiieszczenie podłęcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie :

Dokładne rozmieszpzenie sprzętu gaśniczcgo ?pstało zaznaczone na ąutach kond1gnacji

załączo ny ch do i nstru kcjL
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Z asady rozmieszczenia p oilręcznego sprx,ętu gaśnicxego

Przy ustalaniu rodzaju podręcznego sprzęttł oraz jego rozmieszczaniu naleĄ stosować

następujące zasacĄl:

- co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2kg i3dm3.1pov,inna

przypadać ną każde I00 m2 powierzchni,

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostę1ltlych i widocznyu, przy

wejścirlch i klątkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na

zewnąlrz pomieszczeń

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzęlu powinno być zgodne z Polshmi Normami,

- do sprzęttł powinien byc zapewniony dostęp o szerokości co najmniej ]m,

- sprzęt nale| umieszczać w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz dziąłanie źródeł ciepła,

- odległość detjścia do sprzętu z do\rolnego miejsca w obiekcie nie powinna być

większa niż 30 m,

Podstawowe Żasady gasuenia pożaru przy pornocy gaśnic

n ' Źblią.ć 6ię do prźaru rqlodnis z kialunkiBm łia!'U (wial'
w pl€cy}.

Ź. UBeholt1ić ga*nleę {zgodni9 Ż iftllrukcią) iski€roy*ać głrumień

ś.odka gaśnicz€go na żódlo ogńia
a) w p!-Żypadk{' plrłąĆych pÓ'bmych pÓPłis€chni kleto'.lać

Śkurnień gaśńi€Źy na pó$,i€l-zchnię płcnącą łacąĘraiąc od
nąjb|iźsz€gÓ brŹ6g|i Śtn'Imien kiororłeć p!e9ri6'r'jł.Jnotśg]g

do polłaerzchni plonąĆel'
b} ptonącr spedąąee Ż sory na dćl &rople lut' €i€{(nącą {aecz

palną gą,sić ki€rulqc al'unień gaś.riezy od sÓry do d6]u,
c) p,o]ł,/ierŻchnie plongwe gą'ić d doju 66 góry.

3- w B'Ż'oodłu koni€cŻ.lgści gaszenia pożariJ vłięlGrą l'ezbq
gaśn]c' naieżT Żastosqwać ie ied'loffcśn'€-

4' Po ugaśz€fliu doptnoltac aBy nie &$zlÓ do $}tórńego Eap'on$-

5_ Gaśńice po ieh użYei{J skbrorłać do v'a'szialu.
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V. ZAPqBIEGANIE uoŻtlwoŚcl PqWyTANIA PqŻARU

Do podstawowych obowiązków wszysthch nauczycieli i pracowników SzkĄ naleĘ

zapobie ganie możliw ości potł slanid pożaru.

W Ęm celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności

rozporządzenia Ministra Spraw ł|ewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 20]0 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej buĄ,nków, innych obiehów budalłlanych i terenóu

i Dz. U. 2010r. Nr 109 poz. 719 /.

Zgodnie x w/w przepisem w celu zapewnienia beQliecznej eksploatałji obiektu naleiy :

I. Za1łałnić pławidłolłe vąrtłnki ewakuacji llłdzi tj:

- oznakolłać zgodnie z Polskimi Norwami drogi, w1,jścia i kiertmh ewakuacji

- utrzynlylu ać drożłlo ść pozi omych dróg elł akuac7' 1łlych

- zapewnić odpov'iednią dhłgość dojścia ewakuacyjnego w buĄnku

- zapeu,nić odpowiednią szerokość pł'zejścia łuh lvy1ścia cwakuacyjnego

- 11,yposazvć obiekt w, oĘowiednie urządzenia przecivpozarolłe i gasnice

2. aznałłełwać :gotłnie z Pals'kiłni Norłncnli :

- mlejsca usyttłowarcia padrę-cznega sprzętł! gaśłnrczega i wrządze{l płrzaciwpożatłol+'ycil

- łokt;łizac.;ę pł'zeciw}}ożdrraw eqa wyłącznika pragłu elektłycznega

- łakalizacje- główwega słylącałiłctł gazłł

3. Umieścić w widocznym miejscu instrukcję postę1lowania na vypadek poż;ału

oraz wykaz telefonów alarmowych, w miejscach zainstalowania telefonów.

4. Instalacie i urządzenia techniczne uĄtkować i utrzymyuac w stanie zgodnie z warunkami

technicznymi i wmaganiami usńalonytni przez producenta' a w szczególności :

- należy poddtłłać je okresowym przeglądom i konsenuacjom.
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W. INyTRUKC]A ZABEZPIECZENIA PRAC PqŻAROI4/}-NIEBEZ PIECZNYCH

P ostanowi enia w stępne :

1. Niniejsza instrukcja ma na celu olłeślenie obowiązków i odpowiedżialności pracowłlikow

za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac pożarowo

niebezpiecznych.

2' Pod pojęciem pożarowo niebezpiecmych nalei rozumieć wszelhe prace nie przewidziane

normalnym tokiem pracy, prowadzone poza wyznt czonymi do tego celu miejscami, jak

prace rcmontowo - budowlane związane z ujciem ognią otwąrtego prowadzone wewnątrz

obiektu lub przylegĄm do niego terenie.

Do prac takich należąw szczególności:

a) wszelhe prace z olwartym ogniem, podczas hórych występuje iskłzenie lub

nagrzewanie się materiałów np':

- spawanie, cięcie gazowe i elektycme'

- podgrzewanie instalacji, urząĄzeń i zaworów,

- podgrzewanie lepiktt, smoły itp',

- używanie materiałów pirotechnicznych,

b) wszelkie prace nłiązane ze Stosowaniem cieczy, gazów i pyłów' przy hórych mogą

powstać mieszaniny wybuchowe np.:

- przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów,

- stosowafiie lych cieczy i pyłów do mąlowania, lakierowania, klejenia, mycia,

- suszenie sabstancji palnych.

3. Do przestrzegania poŚanowień instł'ukcji zobowiązani sąwsrysry pracownicy

uczest'liczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu proc pożąrowo

niebezpiecznych oraz pracownicy nadzorujący przebieg łych prac.
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ZasaĄl organi1acyjne przy ustalaniu prac poż;arowo - niebeqiecxnych

l ' Prace pożarotło niebezpiecme mogą być wykonyw,ąne na terenie

pod warunkiem spełnienia wynagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. |Tymagania' o hórych mowa poniżej ustalane są kamisyjnie każdorazowo przed

rozpoczęciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów

szc ze gołowych obow iązuj ących w przedmiotow ej sprawie.

3' Zasady działarłia komisji, o której mowa w pkt' 2:

a) skład osobolły kamisji tworzą:

- kierownik obiehu

- osoby wynaczone przez kierownika obiehu

- skład osobouy może być zwiększony o niezbędnych specjalistów

b) komisja ze swoich płac sporządza " Protokoł zabezpieczenia przeciwpożarowego prac

pożarowo niebezpiecznych " w/ gwzoru podanego w załączniku nr.j' po mkończeniu

prac kierownik dokonuje odbioru.
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Wytyczne zabezpiecxenia prac poiarowo niebe4tiectrnych

l ' Przygotowanie budynków i pomieszczełi do prowadzenia prac niebezpiecznych pożalc,wo

polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie bęĄwykanywane prace, z wszelkich

materiałów palnych i zanieczyszczeń,

b) odsunięcia na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelhch przedmiotów

palnych,

c) zabezpieczeniu przed działaniem np' odprysków spawalniczych materiałów, hórych

odsunięcie na beąieczną odległość jest niemożliwe przez osłonięcie ich np. arkasząmi

blachy, płytami gtpsowymi ilp.

d) sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiąb lub przedmio|y

podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych

nie wymagają zaslosowania lokalnych zabezpieczeń,

e) uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów :

kałnlaacyjnych, lłłlblowych, wenlylacyjnych iĘ' znajdujących się w pobliżu miejsca

prowadzenia prac,

f) zabezpieczeniu przed rozpryslami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechaniczryłni

przewodów elehrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją

g) sprawdzeniu, czy w miejscu prowadzenia prac nie prowadżolto tego dnia prac

malarshch lub itmych przy uĄciu sltbstancji łahlopalnych,

h) przygotowaniu w miejscu prowadzenia prac między innymi:

- napełnionego wodąmetalowego pojemnika iwiadra/ na rozgrzane odpadki drutu

spawalnic ze go, e Ie ktrod,

- materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,

- zapewnieniu stałe1 drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia

prdc.



3.

2.
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Miejsce vykonywdnia prąc pożarowo niebezpiecznych należy wyposazyc w podręczny

sprzęt gdsniczy ly ilości i rodzaju umożliwiającym liłcwidację wszelhch źródeł pożaru.

Po zakończeniu prąc w budynku, pomieszczeniach orąz pomieszczeniach sąsiednich

należy przeprowadzić dokładną konlrolę mającą na celtł stwierdzenie, czy nie

poaostcwiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie

występĘe jakiekolwiek objawy pożaru oraz Czy sprzęt (np. spawalniczy)zastał

zdemontolłany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem

osób postronnych.

Kontrolę taką należy ponowic po upływie jednej, dwóch a następnie 1 godzin, licząc od

c zastł za końc zenia pr ac.

Prace pożarowo niebezpieczne powinny byc wykonywane wyłącznie plzez osoby do tego

upolłałione, posiadające odpowiednie kwaltfikacje, sprzęt u4łwany do wykonywania

prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwościąwywołania

pożaru.

Zestaw spawalniczy (tlen i aceĘlen) może znajdować się na terenie obiehu wyłącznie w

okresie wykon1łvania prac i pod stałym nadzorem'

5.
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Rys. ,1

Prace spawalnicze - przykład zabezpieczenia

Wszystkie ohłory i szczeliny prowadzące do sąsiedłlich pomieszczeń i pozostające w zasęgu
rozprysków spawalniczych powiłmy być uszczelnione za pomocąniepalnego materiąfu ' ].

ż:. Ł
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Rys 2.

Palne materiały, których uunięcie pom zasięg rozprysków spavalniczych jest niemożliwe
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Rys. 3

Spawane przewody, części maszyn i urz@zeń oraz elementy konstrukcji budowlarych
styltające się z materiałami palnymi lub przebiegająge w pobliżu nich.

Spawane przewoĄ' części mds4)n i urząlzeń oraz elemenĘ kanstrukcji budowlanych
stykająpe się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich. łnleĄ slutecmie
cłtłodzić:
I-przewód doprowadzajryy woĄ, 2-rwoje szmlra z włókna niepalnego, 3-koc gasniczy.
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Rys 4

Prace spawalnicze łn izolowanych rurociągach.

I

Z izolowanych rurociągów, rn Hórych prowadzi się prace spawalnicze, łnleĄ usunąć
izolację cieplną łn odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolaqa
łatwopalln) chłodzic skutecmie np. sposobem polcazanyn na rysunku:
I-przewoĘ doprowadzające wodę, 2-zwoje szmlra z włóhla niepalnego.

I

J



Rys.5

Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezposrednio od płomienia ]ub ła
dr odze przew odnictw a ci ep Ine go

Elementy instalacji rozgrzewające się przy qnwaniu bezpośrednio od płomienia lub na
dłodze przewodnictwa cieplnego, stylające się z materiałami palnymi, łnleży zdemontować
lub skutecmie chłodzić :
l -palrn ścimtlm' 2-niepalna vykładrina, 3-hak podtrzymujące instalację.

I

"]t.



Rys. 6

Sposób prawidłowego spawania elementu metalowego konstrukcji przechodzącego przez
fuewniany strop

Sposób prawidłowego spawania elementu metalowego konstrukcji przechodzącego przez
drewniany strop:
]drewniany strop, 2-szczeliwo z materiału niepalnego, 3-materiał niepalny (np' koc
gamiczy).



obowiązki osób 6łłią1anych z pracami niebeqliec4nymi podwględem pożarowm

Kierownik /osoba działająca w jego imienitł/ powinien w szczególności:

- znac obowiązujące przepisy przeclwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie Ęlch

przepi sów pr zez podle głych pracowników,

- dopilnować' aby przed przystąlieniem do prac poźnrowo niebezpiecznych wykonane

zostały wszystkie zą]ecenia w ząkresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, i
stanowisk przewidziane w protokole prac,

- sprawdzac zabeąieczenie przeciwpożarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz

wydawać polecenia gvarantĘące łntychmiastową lihłidacj ę shłierdzonych

niedociągnięć, wstrzym1.łuać prace z chwilą stwierdzenią sytltącji stwąrzających

nie bezpi e czeństw o pow s!ąnią pożąra do czasu usunięcia wystejlujących

nieprawidłowości,

- brąć udział w kontloli stanowisk, pomieszczeń, buĄnkow po zakończeniu prac

p o żar ow o -ni e b e zpi e c zny c h.
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Do obowią6ków tłykonałłcy prac pożarolło niebeąiccznych naleiy w szcpgóIności :

- sprawdzic, czy spraęt i nąrzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone

pr ze d moż l i u'o śc ią zai n icj owa n ia pożar u,

- ścisłe przestrzeganie ząleceń zawarĘch w protokole i zenłoleniu na prowadzenie

prac,

- znajomość przepisólł ptzeciwpożarołłych' obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

oraz zasad postq)owania w przypadku powstania pożaru,

- sprawdzenie przed przystq)ieniem do pracy' czy zostĄ wykonane ws4lsthe

zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaje prac,

- ścisłe przestrzeganie wylycznych zabezpieczenia ustalonych dla prolładzenia danego

prac niebezpiecznych,

- sprawdzenie przed przystą)ieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone

w odpo'lĄ,iednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,

- przerywanie plący w przypadku stwierdzenia Sytuacji lub warunkó'y umożliwiających

powstąnie i rozprzeslrzenianie się pożaru,

- fuńładne sprfu|dzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenią,

- wykorynłanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach

związdnych z zab e 4lieczeniem przeciwpożarowym prr7c.
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WI. ORGANIZACJA I \4/ARUNKI EI'ł/AKI]AC]I

Ewakuacji ludzi i mienia dokomje się gdy:

- pożąr zagraża Ąciu osób przeb1nłających w objętych pożarcm pomieszczeniach,

- nie możnrl obronlc zagrożonego mienia'

Przeprowadzenie sprawnej ewahncji jest istotne z uwągl na :

- możliwość rozprzestrzenianiu się pożaru,

- przeb1nanie dużej ilości osób o różnej sprawności fizycznej,

' mozliwość powstania panih'

W przypadku wystq)ienia ząqrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji

osób i mienia z obiehu, fucyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje Dyrektor szkĄ lub osoba

wyznaczoŻ'ra.

Po podjęciu decy4ji o ewakuacji ucxniów i mienia należy :

]. Niezwłocznie powiadomić 
'|szysthe 

osoby płzebywające w szkole o charaherze

zagrożenia oraz koni eczności przeprowadzenią ewakuacj i'

2. Kierujący akcją ewakuaq|ną wyzłlacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji

poszczegóInych grup ewakuacyjnych ustala ponadto ewentualnąpotrzebę ewakuacji

mienia określając w Ęlm celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia.

3' W pierwszej kolejności naleĄ ewakuować uczniów z klas w hórych powstał pożar lub

hórzy majdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, orąz z klas z których wyjście

lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte płzez pożar lub

zaĄłnienie. NrileĄ dążyć do tego , aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności byli

ucznioy/ie najbardziej poszkodotłani przez poinr i zadymienie'.

4. Przy silnym zaĄ,łnieniu naleĄ poruszać się tł pozycji pochylonej ,starając się trzymac

głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zaĄ)mienie panujące w dolnych partiach

pomieszczeń. usta należy w miary możliwości ząsłaniać chusteczką zmoczonąv wodzie

u' celu ułarwienia oddychania'
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5. W czasie tr'wąnią erlakuacji do obowiązków łnuczycieli i pracowników naleĄ:

a) otwarcie wszysthch drzwi shlżących celorn ewakuacji,

b) nie wpuszczania do objętej pożarem strefy osób z zewnątrz, cłryba że jest to

poĄlktowane dobrem akcji ratowniczej.

6. Wszyscy tnuczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole zobowiązani sądo:

a) brania czynnego udziału w ewakuacji osób przebywających w rejonie zagrożenia

pożarem,

b) udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanym,

c) branie crymnego udziału w ewakuacji towarów i urządzeń.

7. Po zakończeniu ewakuacji uczniów łnleży doWadnie sprawdzic' czy lłszyscy opuścili

poszczególne klasy i pomieszczenia' W razie podejrzenia, że hoś został w zagrożonej

strefie, lnlezy zgłosić ten fah je&nstkom ratowniczyłn przybyĘm na miejsce akcji i
przeprowadzić ponowne sprawdzenie budynku'

8 ' Z chwilą przybycia jednostek stra4 poinmej w trakcie akcji ewakuacyjnej kierujągy

przebiegtem akcji zobowiązany jest do złożenia kłótkiej inJormacji o przebiegu akcji'

a następnie podporz@kowanie się poleceniom dowódcy przybykj jednosth ratowniczo

gaśniczej.

Rzecą)wista ewakuacja uczniów i ludi z obiektu po ogłoszeniu alałmu :

Fadeąas elłalrwłzqi ucznióly z kxos znajcłu.jącgełe się na !I, i x piętł4e w szł<oie małeż,! przełłe
wszystkiłaa pałłciętttć a lrierowaniu ewakuawamyek dłł naj!iltfuze.j kłatki sckodowej, następłłeie
da łłor}ttąyza nstd p{'rłerł,e gdzie znajtłwje sie" głólłne wy.jście 1budyrekw, lv zaleźności łłd
sytuacji stłwłnieaó ewułkuowamyck ucryiów 

"t'est 
ra1dziełany pr1e7 prołvad*ącego nauczyaiek*

Ewałłuacja wcznióu' ś łułfui 1 partełu i Sali giłłcncsrylc4mej .jest upros1czona ze wąłędw na
dużą hliskaści lq,jść na ze1ł'',aątyz abźektu, ewckwrscja aezniów z łłułłyłalłu szłłoły łmoże też w,

u1asałlnianycłe wypatłkseła poĄurołqlck otlhyluać się łłyjściałui z łlwtdj;nku łłtóre wie są
łłyjścśnnai elualłłeacyt'łqlłni, w3:iśeia te prołuadxą na łżiałe ogred4ołee tełeła3ł przy s$tole.

|{ załeżruości od źród.ła i kierwłaku rłł7waja l}ć}ź{źy,r prow$dząay el,łakwcr.ję, ot tlą
ewakuołvani łł,yłłiełu.t'ą rua.jłłrótsą i m-ajberyiecąłsiejsxty d.rogę esuakwrte-ujną z hudpłakw sr&aĘ

Awagc

Frzsl ogklsuełaiu i kierrłlłnniu evłakuac;ją łsaleĄy wykłlt11lsty1'|ł{ić s?&OłpP,! radiolłęzeł jako
środek pawaoenic1y, ewale aalłałcycle uezniółt, Iłies,all,ttć na łoeiejsee z'biół,lłi zazmaeząwe nn
rzaeie terenw"



sposoby ewakuacji osób o ograniczonei zdolności poruszania się,
bez użycia specjalistyczne go sprzętu ratowniczego

Wyprowadzanie przee jedną osobę

Wyprowadzanie przez dwie osoby

Przenoszenie przez dwie osoby
sposotlem " kombanolyanym "



Przenoszenle przez jedną osobę chwytem ',tłumokowym,,

Przenoszenie przez
chuĄi/tem "strażackim"

Przenoszenie przez jednĄ osobę chwytem "na barana"
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Sposoby praktycvtego sprawdaania organizacji i warunków ewakuacji

Przygotowanie plaktyĆzne go planu ewakuacji.

Proces ewakuacji należy przygotować w następujący sposób:

1. Pierwszy etap to opracowanie założeń do ewakuacji, w hórych wyznaczyć należy cel
przeprowadzania kontroli, olłeślić potrzeby ]udzkie i spfzętowe' wyzłlaczyc ządania dla osób
przygotowanych do prowadzenia ewakuacji, oraz płzygotowac przebieg ewakuacji z
peldziałem na etapy;

2' Dtugi exrp, to uzgodnienie tetminu przeprowadzenia ewakuacji z właścicielem lub
zarządcą obiektu ;

3. Trzeci etap to poinformowanie Komendanta Miejskiego PSP w Nouym Sączu odnosnie
formy, zalłesu i terminu płzeprowadzenia działań;

4' C^aar(y etap to ewakuacja próbna.

Podkreślić należp' że sposoby praktycznego sprawdxania organizacji i warunków ewakuacji
ludzi należ;y tlostosować do warunków technicxnych jakie wystę1lują w budynku i
okoli c znoś ci przy c 4l n ewakuacj i.
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W PoSTĘPoWANIE NA WvPADEK PoWsTANa poŻzna l lNNrGo zecnoŻrNl,ą

I}JSTRUEC.{A pOsTĘpryWANn,4 ]vA WYłPABEK paŻaprl

ALARMOWANIE

I. KażĄl ho zanłażył pożm lub uzyskał inJormację o pożarze obowiązany jest zachować

spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast ząąląrmować:

- Państwową Straż Pożarnątel. 998

- osoby majdujące sięw sąsiedzhłie plżanr narażone na jego Skuth

- właściciela obiehu

2' Po uzyskaniu połączenia ze ;aażąpożąmąruleĄ dokładnie podac:

- gdzie się pali' dokładny adres obiehu, jego nazwę,

- co się pali, np. materiały biurowe, sprzęt RTV itp.,

- czy is1łlieje zagrożenie Ącia ludzi, czy w rejonie pożaru znajdują się mateńały

łahao zapalne, wybuchowe, iĘ.'

- numer telejonu z hórego jest zgłaszany pożąr oraz swoje imię i nazwisko

U'łłaga : po potwierilzeniu przyjęcia meldunku przez Ężurnego telefonistę

odłoźylć słuchawkę i odczekać na ewentualne sprawilzenie

,ŁKC]Ą R'{TaWNrcZry - G'ĄŚ}'txCZ,Ą

]. Równocześnie z zaalarmowaniem straży pożarnej nalezy pr4;Śąlic do akcji ratotłniczo-

gaśniczej przy pomocy podręcmego sprzętu znajdującego się w pobliiu.

2' Do czasa przybycia straży pożarnej kierownichło akcją sprawuje właściciel lub osoba

\uyznaczond.



-29

3. Kążdą osobą przystępująca do akłji ratowniczo-gaśnicze1 powinna:

- w pierwszej kolejności przystqlic do ratowąnia ludzi przeprowadzając ewakuację z

zagrożonego rejonu,

- wyłączyć stosovnie da sytuacji, dopŁyw prądu elelłtrycznego do strefu pożanł /nie

wolno gasić wodą instalacji i urząlzeń elektycznych pod napięciem/.

4. |lszystkie osoby najd jące się w pomieszczeniu, w hórym powstał pożar obo.'t iązane są

v'ykonyłać polecenid wydawane przez herownika akcji ratowniczej.

5. Ił'momencie przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją gaśniczą przejmuje 1e1 dowódca.

6. Pracownicy nie zatrudnieni bezpośrednio przy gaszeniu pożaru zobowiązani są do

zabezpieczenia mienia i wzięcia udziału w ewakuacji'

7. osoby postronne korzystające z obiehu powinny zachowac spokój i podporządkowac się

oso bom h e ruj ącym e wakuacj ą.

Postę1lowanie na wpadek innego iagroĄenia niż poźnr w/g załączonych instrukcji
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IX ZADANIA I oBoIrIĄZKI W ZAKREsIE BEZPIEczBŃsrwa poŻ,ąnowreo.

Dyrektor

Zgodnie Ż ąrL 4 ustawy z dnia 24 sierpnia ]99] r. o ochronie przeciwpożarowej
(tel6t jednc,lity Dz.U. 2009 r. Nr I2, poz' 68 z późniejszymi zmianami) właściciel lub zarządca
obiehu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest
w szczególności:
I' Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budtlwlanych, instalacyjlrych i

technologicznych.
2' WyposaĄć budynek, obieh budawlany lub teren w wwagćrne urząĄzenia

przeciwpożarow e i gaśnice.
3. Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób

gwaranĘący ich spra1,l)ne i niezawodne funkcjonowanie.
4. Zapewnić osobom przebywającym w buĄnku' obiekł:ie budolłIanym lub na terenie,

bezpieczeństw o i możliwość ew akuacj i.

5. Przygotować buĄnek, obieh budowlany lub teren do prowadzenia akł;ji ratowniczej'
6. Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożnrowymi'
7' Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstanią pożaru, klęsh żywiołowej

lub imlego zagrożenia.

Realiłłjąc zailania ustawowe Dyrektor slkoĘl powinien ilokonywać przegląilu instalacji w
eksp lo atowany m bu dy nku.

Ustcwowe terłMifuy badań instalac.j i

& instałacja elektryczna połniar rezystancji izolacji przewadów roboczyck
instałacji nie rzadziej ruiż r@z na 5 łdt,

&ł instalacja odgrołMowa - badania i kontroła nie rzadziej niż ca pięć lat,
ee instalac.jc gazawz - badr}ł'tig i łronwala rOZ tą{} rał{,

'b przeułody dyrnawe i spalinowe od palenisk opalanyck paliwełn stałym -
wsuwawie zxnieczyszcze{? z ryCk przewodów ca lxcj!?nruiej cztery razy do roku,

3e przewody dynławe i spalinowe apalxilyck pnliwełn płynnyłn I gxzowył?ł -
łis?łuł& ie ZGMieCZyszCZeń z $ck prze,uodów ca najłałłiej dwa razy da rakw,

A. przewody weiltylacyjyne - llsuwanie Zanieczys:C:eń z tych przewodów co
fi{ryr?ar\iej vdz w roku,

e*. o św i etl enie ew ąktt6 Cyjne po!?a iąr nc{t ęże?xia o św ietleni a ew akuacyj nego raz
ył ffof{u,

ał systenn addryłniana i syste!il syghai'iz{.łc]i pażGint rcE w raku,



2t

Z-ca dyrektora .

ilub osoba wymaczona/

Do obouiązków należy :

I. Sprałłctwtłlie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej '

2. Znajomośc wszystkich zagrożeń występujących w obiekcie.
3. Ił' przypadku stwierdzenia o wszelahch uszkodzeniach urządzeń i insłalacji

powodujących zągrożenie pożarowe podjąc odpowiednie ktoki w celu jak najszybszego
ich remontu bądź wycofania z eksploatacjż'

1' Cruwać nad bezwzględnym przestzeganiem zakazu palenia tyloniu w miejscach objętych
zakazem tj' pomieszczenia zaplecza technicznego w których składowane są materiały
palne, pomieszczenia w których zgromadzone są ciecze palne, pomieszczenia
magazynowe.

5. Dopilnować, aby po zakończeniu pracy wyłączone były wszysthe urządzenia i
oświetlenie oraz usunięte z pomieszczeń materiaĄł, hóre mogĄ:by zagrażać po'ystaruem
pożaru'

6. Nie dopuszczać lnwet da czasowego tdrasowanią i zast(^łiąnia dróg pożarowych, dojść
do urządzeń gamiczych i podręcznego spłzę|u gaśniczego, do głównego wyłącznika ptądu
i głównego zaworu gazu.

7. Posiadt'lc umiejęlność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać sposób
postępowanid w przypadku powstanid pożnfu.

8. Znać miejsce usytuowania głównego wyłącznika prądu, oraz miejsce rozmieszczenia
podrę c zne go sprzęt u gaśn i cze go'

Nauc4tciele

Iłszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko są zobowiązani :

l. Przejść przeszkolenie wstępne w celu zapoznania się z obowiązującymi przepisaml i
instrukcjami w zakresie ochrony przeciwpożarcwej.

2. W przypałIku shuierdzenia występowania usterek ttsunąć je we własnym zakresle, a jeżeli
przelłacza to możliwości nauczyciela nienłłocznie zgłosić odpowiednie wnioski
Ąlrehorowi szkĄ

3. Ugwać niezwłocmie materiały mogące spowodowac pożar oraz materiały stwarzające
nożtiwości jego rozprze strzeniania się,

1. Zgłaszać Ąlrektorowi o wszystkich niedociągnięciach i brakach mających wpływ na
bezpi ecz eństw o pożarow e.

5. Przestrzegać porz@ku i czystości oraz dbac o właściwy stan zabeąieczenia
przeciwpożarowego'

6. Znać sposoby alarmowania straży pożarnej oraz użycio podręcznego sprzętu gasniczego.
7' Znyiadomić v,szelkimi dostępnymi środkami straż poŻdrną ptzełożolrych

i współprat'owników o zauważeniu pożaru'
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osoby sprzątająca

Do obowiązków sprzątaczki w mlłresie ochrony przeciwpożarowej naleĄ :

]' 7'łnć zagrożenia pożarowe wystę]rujące w buĄnku, znac sposób postępowania na
wypadek powstania pożaru, posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśnic4m.

2. Wykonywać pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
3. Cnrwąc nąd utr4,,łnaniem porządku ładu i czystości w cabłn obiekcie.
4. Utrzymywać czystość popruez systematyczne usuwanie pyłów, śmieci i odpadów z koszy

w całym budynku po kazĄlm dniu pracy.
5. Wyłączać ewentualnie pozoŚawione przez pracowników urządzenia grzejne

/elektlycme bądź gazowe/ i vygaszać światła'
6. Dokonywać po zakończeniu pracy przeglądu pomieszczeń i sprawdzac czy nie został

zaprószony ogteń, czy na przewodach grzejnych nie pozostawiono materiałów palnych i
czy zostały zamknięte drzwi i olma.

7. Znać miejsce usytuowania głównego wyłącznika prądu, oraz miejsce roztnieszczenia
podręc zne go spr z ętu gaśni c ze go.

Wsq;stkie osoby pracujące w szkole powinny znać :

- zasatfu pastępawania w przypadłłłi powstął?icr poż$'ną

- urniej'scowienie głóv'nego wyłącznil<ł prąda

- wszystkie przejścia i dajścia ewclancyjne w abiekcle

- Msytuawfir^ie wszystkck głównyck i boczłłycl,l l.uyj,ść ewakłłacy;słayclł

- !/azłrnieszczęltźe pcdręcrnego sprzętw gaśniczego i urząt{zen pi,zeci:wpożaraw^7ck

araz trego ob,sługę

- unajomość łt aln:nków płzeprowadzol,łia ewc:kuacii,
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X ZASADY ZAPqZNANIA PMCry\łNIKÓW Z IN]TRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTIłA
o RA Z PRZ E PISAMI PRZ CIWPq ŻARqWYM I

Z Instrukcją Bezpieczeńsnpa Pożarowego moźc być zapo7,nany :

- kazĘ uzytkownik obiektu samodzielnie
- grupowo przez kierownika obiehu, lub wyznaczonąprzez niego kompetentną osobę
- każdy nowoprzyjęly na wstą)nym szkoleniu przeciwpoinrowym

osoby hóre zapozrlaĘ się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego podpiĘą oświadczenia

Ws1ystkie osoby pracujące w Szkole powinny być ząpoznane z plzepisami p.pożałoĄlmi
w/g poniższyc h u stale ń

}. Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z:

- zagłożeniem pożarowym wystq)ującrrł, na terenie,

- sposobam i e l i m inacj i zagrożen ia pożarowego.

- zasadami postępowania łv przypadku powstania pożanł

2. Rodzaje szkoleń

d szkolenie wslę]cne organizowan? w momencie przyjęcia pracownika do pracy i obejmuje

zapomcnie z postanowieniami niniejszej instrukcji,

b) szkolenie podstawowe - organizowane dla grupy pracowników. Szkolenie to winno byc

zorganizowane \) terminie 3 m-cy od przyjęcia do pracy.

3. Dokumentacja szkoleń

a) dokumentację szkolenia wstępnego stąnolłi oświadczenie pracownika /wzórw

załączeniu / przechow1łwane w ahach oseńowych.

b) dokumentację szkolenia podstawowego stanowi imienna lista osób odbywających

szkolenie z podpisem wykłodowcy oraz oświadczenie pracownika.
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4. Ramowy prograłn szkolenia podstctwowego:

a) zagrożenie pożarowe obiehu' przyczyny powstav)ąnia i rozprzestrzenianią się

pożarów, metoĄ; zapobiegania - l godz.

b) podstawy prawne, oĘołłiedzialnośc pracownika w przypadku powstania poinru -0,5

godz.

c) obowiązh pracowników w przypadht powstania pożara. Ewahacja ludzi i mieniu,

drogi ewakuacyjne, zapobieganie panice - I godz.

d) srodh gaśnicze i podłęczny sprzęt, praĄlcme zasaĄ) Stosowania i u$cia

podręcznego sprzętu gaśniczego - 1 godz.

e) test końcowy - 0,5 godz.

Szkolenie wstępne przeprowad7,a Ąrektor sxkĄ lub pracownik odpowiedxialny za sprttwy
ochrony p.poż w obiekcie.

Szkolenie podstałłowe pr7eprowad4ane jest przez osoby posiadające uprawnienia w tym
zakresie.
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XI. ZAŁ4CZNIKI I WYKAZ PRZEPISÓ\ł

]. oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

2. oświadczenie o edbyciu szkolenia podstawowego.

3. Protokoł z zabezpieczenia prcłc pożarowo niebezpiecznych.

4. Zezwolenie na prowadzenie prąc pożarowo niebezpiecznych.

5. Instrukcja postępowania na wypadek poiaru

6. Instrukcja alarmołpa o znalezieniu ładunku urybuchol,ego

7. lłskałiwki do prowad4enia roxmlłwy o podłoźpniu ładunku wybuchowego

8' Postąlołłanie w prqlpadku otrąlmania pąesyłki niałiadomego pochodzenia

9. Sposoby pąenosaenia ewakuowanych osób.

10' Wzory zlnków ewakuacyjnych'

l I. Wykaz przepisów:

- Ustała z dnia 24 sierpnia ]99]r' o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednoliĘ:

Dz'U. 2009 r. Nr 178 poz. l380 z późniejszymi ztnialnmi ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnią 7 czenłca 20]0

w sprav,ie ochrony przeciwpożalowej buĄnków, innych obiehów budowlanych i
terenów / Dz.U.20I0 r. Nr l09 poz. 7I9 /.

- Rozporządzenie Ministra InJrastruktury z dnia ]2 kwietnią 2002 r' w sprawie

warunków technicznych, 1akim powinny oĘowiadać buĄlnki i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r /.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeci14Jpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.

z 2009r. Nr 124 poz. I0j0).

- PN-92,0{-0] 256/0] Znak bezpieczeństwa. ochrona przeciwpożałowa.

- PN-92/ł{-0] 256/0I' Znah bezpieczeństwa. Ewakuacja'



Nazwisko i Imię

oŚWIADCZENIE

Ninie1s4łn oświadczałn, że zapomałem /am/ się z postanowieniami zawarÓ,łni w Instłukłji

Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkoł nr 4.

Novy Sącz. &ia
/poĘis pracownika/



Nazwisko i Imię /

oŚWIADC7'ENIE

Niniejszym oświadczam, że dnia ..'.........'.... odbyłem /am/ szkalenie podstawowe w zakresie

ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i zostałem /am/ zapomany z zasadami

postępowania ną wypądek polłstanid pożaru.



PRoToKoŁ

zabe zpie czenia prze ciwpożąro1u e go prac spa}ł alniczych

Nązwa i olrreślenie budynht - pomieszczenia i miejsca, w hórym przewiduje
się ltykonanie spav,ania .... -.'...'...'.

Sposób zabezpieczenid ppoż' budynku, pomieszczenia, stanowiska' urządzenia

'::::*:::::::-:::::'::*"::::':': . .

Ilość i rodzaj ptldręcznego qlrzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac
spmvalniczych
''':"" """ "" "'

* 
: :::::| ^"*': :":' ::::.*.":..' "'** 

powslania pożaru '

osoba oĘowiedzialna za całość przygotowania zabezpieczenia ppoż. toku
prac spawalniczych .......................

osoba odpowiefuialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa poźnrowego w toku
wykon1nł ani a pr ac spał alni c zyc h

osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po
ich zakońbzeniu

P odpi sy c złon ków Kom i sj i



ZEZWOLEME

na prowddzenie prdc spd|yalniczych, innych prac pożalowo niebezpiecznych

Miejsce pracy ..

Rodzaj pracy ....

Czas praqt, dnia .......... od godz. ........ do godz.

i:::::': :::::::':::?:::*:: :'::::::::' :

:: : :1', : : : : T :" : :: :: : :: :'. : : : :::?', :', : :'.* "::',: :-*1

::::::::?^--"*"0'::l'--:11"!ll - -. _ -. - _-.

':::1u-**|!M : :

odpouiedzialni za przygotowanie miejsca pracy' środków mbezpieczają-
cych i zabezpieczenia toku prac spawalniczych

Zezwalam na rozpoczęcie robót

Prace zakończono dnia ............... godz. .'....'.
poĘis wykonawcy

Stanołuisko pracy i jego otoĆzenie sprawdzono podwzględem zabezpie-
czeni a pr z e ciw p ożar ow e go

podpis kontrolującego



! N s T Ra K C jl A' AŁ'4 F,},f o WA

w przypadku ąłosxenia o podłoźrcniu lub znalezieniu ładunka wybucholłego

w obiekcie użyteczności public7nej

]i" A!.A,RK{AWANIE

}' osoba która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybucho'uvego, albo zauwaĄła v
obiekcie przedmiot niewiadomego pochodżenia mogący być ładunkiem wybuchowyn, jest
obowiązana o tym poviadomić :

- administratora obiektu - tel.

- policję tel. .......'.......'.....'..Iub 997.

2' Zaluiadamiająq policję, naleĄ podac :

- treść rozmowy ze zgłaszająqłn o podłożeniu ładunku vybuchowego, hórą należy
prowadzić według wskazówek załączonych do instłukcji.

- miejsce i opis zlokalizowanego przedłniotu' hóry może być ładunkiem
wybuchowym

- numer lelefonu z hórego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko
- uzyskać od policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienią.

fl. 'ŁKC"FA FasZUś{nWAWCzA Ł4Dar{Ka W'vEaCNaWEGa po azYs${A}łna
nr,łFap*rAc"w a "{EGa Pry$ŁOiENlw

I. Do czasa przybycia policji akcją kieruje administrator obiehu' ąw czasie jego
nieobecności osoba przez niego upoważniona.

2. Kierujący akcją zarządza aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia czy w tych
pomieszczeniach znajdują się .'

- przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki iĘ. Których wcześniej nie było i nie wnieśli
ich uzytkownicy pomieszczeń / a mogły być wniesione i pozostawione przez ime
osoby np. . interesantów

- ślaĄ przemie szczania e lementów wypo sażenia pomie szczeń
- zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, hóre przedtem

w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały / np. dźłuięki mechanizmów
zegarowych, świecące elementy elehroniczne itp. /

3. Pomieszczenie ogóInodostępne takie jak : korytarze, klath schodowe, hale, winĄ toalely
piwnice ,strychy i4)' oraz lnjbliższe otoczenie zew ętrzne obiektu powinno byc
sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochłony.



W,g{'{AZ0|,uKn ila PR0WA!}ZEr,ł{'Ą ROZł'f{}Wry ZE ZGŁAsZ'4.Fł'CVttt {}'P{0BŁ0ŻEł,{IU
ł' A B a I'iI ta W{E a C pi a WE G 0

1 . Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie ' Rozmówca / osoba odbierająca informację /
powinna Stąrac się podtrzymylłać rozmowę przedłuinjąc czas jej trwania.

2. W trakłie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o
zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz
o podłożonym ładunht wybuchowym'

W tym celu zadawać następujące pytania :

- gdzie podłożono bombę ?
- dlaczego bomba została podłożona ?
- jak clna wygląda ?
- kieĄ nastąli wybuch?
- jakie warunh muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby?

Pytania powyższe i inne uząleżnione będą od konkłetnej sytuacji.

3. Zgłaszającemu uświadomić możliwośc spowodowania śmierci lub zranień
osób postronnych w wyniku wybuchu.

Treść zgłoszenia :

Data i god4ina 44łos4enia ':

Pleć i wiek rgłaszającego :

Głos i język zgłasaającegoz
otlgłosy w tle ro4mnły :

P ow i adom i ć natvc hmi ast :

I. Administratora - tel
2. Policję

Zgłoszenie prąyjął :



"nAK PasTĘ"DaWAC W ryR'ZW. ADKŁ| {)TR'ZYh{AriI]l.4 pRZEsYŁKl
l{ I E IĘli{'ĄD {ł "Łn E G o P.O {C!1! 0 D Z E !\r xĄ

W prqpadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiailomego pochoilzenia lub budzącej
podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu np. :

- brak nadavvcy
- przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z hórego nie spodziewamy

się jej otrzymać naleĄ :

nie otwierać przesyłki
umieścić przeryłkę w grub1łn worku foliowym i szczelinie zamhląć / zawiązac i
zakleić taśmą klejącą i
przesyłh nie należy ptzemieszczac -' należy pozostawić jąna miejscu
powiadomić lokalny posterunek policji / tel. 997 kamórka l 12 lub straz poinrną /
tel.998 /

Słuzby te podejmąwszysthe niezbędne kroki w celu bezpiecmego przejęcia przesyłh

W przypadku gdy podejrząna przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną
za}lartość r,l) lormie stałej / pył, kawałh, blok, galaretę, pianę itp./ lub płynnej natezy :

- możliwie nie naruszyć jej zawąrtości nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać,
nie wąchać, nie powodować ruchu powietrm w pomieszczeniu / wyłączyć systemy
wenU,lacji i klimalyzacji' zmnlłąć ohla /

- całą zawartość przesyłki umieścić w worku plastikowym i szczelnie zamkłąc
- doUadnie umyć ręce
- zaklejony worek umieścic w drugim worku, zamknąć i zakleić
- ponownie dokładnie umyc ręce
- w przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i

przen ie szczcmia prze q,łki
' bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji Iub straĄ pożamej i stosować

się do ich wskazówek

Po przybyciu właściwch służb nalĄ bezwąl@nie stosołłać się do ich zaleceń

ścisłe przestrzeganie tych ruleceń po4woli łłiększyć Twoje beąlieczeństwo i Twoich
bliskich



WZORYZNA$<OW
EWAT<U AC Y"0}ryCiT l EEZPIECZEŃSTW,Ą

załaZ r.!źywania otivai'tego

Palenie tytoniu zabmmione

Eydrant w€w-nętrzny

Urr:cłlotniemie ręczne

Drzłvi ewalłuaeyjne lewe 1'4.

-Drzrvi cwakuac3jnc prawc 15"

Fchać' aby otłvor'zyć

Ciągnąć' aby otworz]'ć 17"

IaJenłne!ł dropi ervricuacvinei ! o-_'F - ^' 'JJ--'l ioó

i1.

t1

I it-

Kierunek drogi
eł' aku aeyjnej schodarni
w tlół

Kierumek drogi
ewakuacyjff ej schołlami
łł tió!

Kierunek drogi
awakuacy'inej schodani
w górę

Kierunek łirogi
ewakuacyj nej schodami

Kier'unek do wyjśeia
drogi ewakuacyinej

Kicrunck do m3-jścia
drogi ewakuacyjnej

Wyjście ełv uku ac,v.ine

Kie runek drogi
ewakuacyinei

stłue, ał}y !'!uysi{ać
dostęp

16"


