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Podstawa prawna 
 
 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009r. 
Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz.719) 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne. 

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie 

zwana dalej Instrukcją, określa: 

1) źródła powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,  

2) zasady zapobiegania powstawaniu pożaru, 

3) zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, 

4) zasady rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz zasady jego obsługi i 
użycia w czasie akcji gaśniczej,  

5) organizację i warunki ewakuacji, 

6) zasady postępowania na wypadek pożaru, 

7) zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 
 
2. Postanowienia Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników ZSP nr 2. 
 
3. Z postanowieniami Instrukcji należy zapoznać pracowników ZSP nr 2. 
 
4.Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym 
podpisem na oświadczeniu. 
 
5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji. Oświadczenie to należy włączyć 
do akt osobowych pracownika. 
 
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, 
co najmniej raz na dwa lata, a także po każdych zmianach sposobu użytkowania obiektu lub 
procesu technologicznego, które mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej (karta 
aktualizacji znajduje się na końcu instrukcji). 
 
7. Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji co 
najmniej raz na dwa lata a o terminie przeprowadzenia tych działań dyrektor ZSP nr 2 w 
Pleszewie powinien powiadomić tydzień wcześniej komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Pleszewie. 
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ROZDZIAŁ  II 
 

Charakterystyka pożarowa obiektu. 

 
Opis techniczny obiektu Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie. 
Obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej charakteryzuje się następującymi cechami: 

1) Zespół Szkół Publicznych nr 2 mieści się w pięciu budynkach, z których dwa, 
dwukondygnacyjne, przedwojenne połączone są nowym trzykondygnacyjnym obiektem. 
Czwarty budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, który w roku 2013 został wyłączony z 
eksploatacji. Ściany budynków są z cegły pełnej, dachy dwuspadowe o konstrukcji 
drewnianej, kryte dachówką (budynek II i III), najstarszy budynek kryty papą, budynek IV 
strop betonowy kryty papą. W roku 2001 wybudowano budynek III, dokonano zmiany 
ogrzewania na gazowe. W skład ZSP 2 wchodzi budynek sali sportowej przy placu 
Kościuszki. Jest on wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty z cegły 
ceramicznej na zaprawie cem.-wap. oraz gruzobeton, żelbet, częściowo podpiwniczony. 
Mury z cegły pełnej ceramicznej wzmocnione pilastrami – częściowo ściany uzupełnione 
bloczkami z gazobetonu oraz pustakami żelbetonowymi. Stropodach nad częścią 
dwukondygnacyjną 
2)  Dane ogólne: 
Budynek I 
- pomieszczenia użytkowe 546,20 m2 

- kubatura 3272,00 m3 
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną  
Wykaz pomieszczeń: 
- parter (4 sale lekcyjne, wypożyczalnia, wc), 
- I piętro (3 sale lekcyjne, aula, pokój nauczycielski). 
Budynek II 
- pomieszczenia użytkowe 648,20 m2 

- kubatura 6336,00 m3 

Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną 
Wykaz pomieszczeń: 
- piwnice (pomieszczenia gospodarcze – zakaz wstępu osobom nieupoważnionym), 
- parter (4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, wc), 
- I piętro (4 sale lekcyjne, gabinet pedagoga, wc), 
- strych(zakaz wstępu osobom nieupoważnionym). 
Budynek III 
- pomieszczenia użytkowe 2,923,30 m2 

- kubatura 12004,50 m3 
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i gazową 
Wykaz pomieszczeń: 
- piwnice (szatnie szkolne, magazyn biblioteczny, 2 pomieszczenia gospodarcze), 
- parter (sekretariat, 2 gabinety dyrektorów, gabinet kierownika świetlicy, świetlica, stołówka, 
kuchnia - 5 pomieszczeń, gabinet pielęgniarki, pokój woźnych, pomieszczenie z kserem, wc) 
- I piętro (6 sal lekcyjnych, w tym 1 sala komputerowa, wc), 
- II piętro (6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, wc) 
Budynek IV – wyłączony z eksploatacji 
- pomieszczenia 246,20 m2 

- kubatura 1272,00 m3 
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną 
Sala sportowa 
- pomieszczenia użytkowe 827,20 m2 

- kubatura 4303,69 m3 
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Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. 
Wykaz pomieszczeń: 
- piwnica (magazyn opału, kotłownia, magazyn popiołu, pomieszczenie socjalne, 
pomieszczenia gospodarcze, korytarz, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, klatka 
schodowa), 
- parter (klatka schodowa, korytarz, wc - 3, 3 szatnie, 2 natryski, korytarz, kantorek 
nauczycieli wf, pokój sędziowski, sala sportowa, magazyn sprzętu wf), 
- piętro (klatka schodowa, wc, pomieszczenie socjalne, gabinet, 3 pomieszczenia biurowe, 
magazyn, korytarz) 
 119,21 m2 
3) Czerpanie wody do gaszenia pożaru jest możliwe z hydrantów wewnętrznych (na terenie 
obiektu szkolnego (hydranty 025) . 
4) Budynek został zakwalifikowany do ZL III zagrożeń ludzi 
Budynek posiada klasę odporności ogniowej „C” 
Każdy z poszczególnych budynków potraktowano jako odrębną strefę pożarową. 
5) Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 
Elektryczną 
- oświetlenie, 
- siła 
-odporności izolacji przewodów roboczych – nie rzadziej niż raz na 5 lat, 
- skuteczność działania środków ochrony przeciwpożarowej 
Odgromową 
badanie nie rzadziej niż co 5 lat lub przypadku przebudowy lub zmiany funkcji budynku. 
Wodociągową 
Sanitarną 
Kominową 

6) Główne wyłączniki prądu znajdują się: 

- budynek I – na korytarzu pierwszego piętra 

- budynek II – przy wyjściu ewakuacyjnym od ul. Ogrodowej 

- budynek III – na parterze w skrzyni rozdzielczej 

- budynek IV – w skrzynce licznikowej na zewnątrz przy wejściu do budynku, 

- sala sportowa – w skrzynce licznikowej na korytarzu przy szatniach,  

7) Maksymalna ilość osób przebywających w obiektach – około 900 osób. 

8) Z budynków na zewnątrz prowadzi łącznie 9 wyjść ewakuacyjnych. Zapasowe klucze do 
drzwi znajdują się w pokoju woźnych (parter budynku III). 

9) Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy, gaśnice CO2 śniegowa (BC), 
proszkowe (ABC), przeznaczone do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. 

10) Budynek III wyposażony jest w hydranty wewnętrzne (025) – po 2 hydranty na każdym 
piętrze. 
 
11) Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości 10 m na ul. Ogrodowej. 
 
12) Dojazd do budynku zapewniony jest od strony pl. Kościuszki, ul. Ogrodowej oraz ul. 
Bogusza. 
 
13) Najbliższa jednostka Straży Pożarnej w odległości 400 m. 
 
14) Ogrzewanie gazowe. 
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ROZDZIAŁ III 
 
Zapobieganie powstawaniu pożaru. 
 

1. Czynności zabronione: 
 
1) używanie ognia otwartego, palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, odpowiednio 
oznakowanych, 

 

2) podgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 
mniejszej niż 5 m od budynku, 
 
3) palenie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów 
lub materiałów palnych, 
 
4) przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń, 
których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się powyżej 100ºC, 
 
5) użytkowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych, ustawianie bezpośrednio na podłożu 
palnym urządzeń grzewczych. 
 

6) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, za wyjątkiem materiałów 
trudnozapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki, 
 
7) instalowanie opraw oświetleniowych, wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych, 
bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed 
zapaleniem, 

 
8) składowanie jakichkolwiek materiałów i przedmiotów na drogach ogólnej komunikacji, 
służących ewakuacji,  
 
9) zamykanie wyjść ewakuacyjnych oraz blokowanie dróg ewakuacyjnych w sposób 
uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, 
 
10) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 
 

a)  hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, 
b) urządzeń uruchamiających i sterujących instalacjami wpływającymi na stan 

bezpieczeństwa pożarowego budynku, 
c) wyjścia ewakuacyjnego, 
d) wyłącznika głównego prądu i tablic elektrycznych. 

 
11) Używanie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w niedozwolonej 

ilości. 
  Za materiały niebezpieczne pożarowo należy uważać: ciecze palne o temperaturze zapłonu 
poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną  
gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, ciała stałe jednorodne o 
temperaturze samozapalenia poniżej 200°C oraz materiały mające skłonność do 
samozapalenia, materiały wybuchowe i pirotechniczne. 
 

4.  W budynkach należy: 
 

1) umieścić w miejscach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych wykazy telefonów 
alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru. 
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2) zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami oznakować: 
 
a) drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, 

b) miejsca usytuowania urządzeń alarmowych przeciwpożarowych (ręcznych przycisków 
pożarowych), 

c) lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego, 

 
d) miejsca, w których znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy oraz hydranty, 

 

3) wykonywać okresowo następujące czynności: 

a) przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej, co 

najmniej raz na 5 lat, 
 
b) przeprowadzić badanie instalacji odgromowej co najmniej raz na 5 lat, 

c) przegląd stanu technicznego i badanie szczelności instalacji gazowej raz w roku, 
 
d) przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz hydrantu 
zewnętrznego nie rzadziej niż raz w roku. 

 
Sprawdzenie ciśnienia wyrzutnika środka gaśniczego (gaśnice proszkowe), waga środka 
gaśniczego (gaśnice CO2). Zgodnie z instrukcją fabryczną, w określonym czasie przez 
producenta dokonać legalizacji zbiornika gaśnicy i przeładować środek gaśniczy. 
 
e)węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie 
ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie raz na 5 lat 
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Rozdział IV 

Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. 

Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane 
przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i 
elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo jak prace 
remontowo-budowlane, związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz 
budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający 
powstanie pożaru lub wybuchu. 
1.  Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca jest zobowiązany: 
 
1) ocenić zagrożenie pożarowe miejsca, w którym te prace będą wykonywane, 
 
2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania i 
rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

 
3) należy wyznaczyć osobę za zabezpieczenie miejsca po zakończonych pracach. 
Dokonywać sprawdzeń co godzinę w tych miejscach. Kontrolowanie powinno odbywać się 
przez osiem godzin od chwili zakończenia prac. 
 
4) sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac według załącznika nr 2 
(wzór na końcu niniejszej instrukcji). 
 
2. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu 
przez wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie. Wzór zezwolenia określa 
załącznik nr 3 (wzór na końcu Instrukcji). 
 
3. Wytyczne zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych. 

1) przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo 
polega na: 

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich 
palnych materiałów i zanieczyszczeń, 

b) odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów 
palnych, 
 
c) zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych, wszelkich materiałów i 
urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez 
osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi, kocem gaśniczym, 
 

d) sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały i przedmioty 
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego lub rozprysków spawalniczych nie 
wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 

 
e) uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, 
kablowych, wentylacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzonych prac, 
 
f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi 
przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją (o ile znajdują się 
w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi), 
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g) w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo powinien znajdować się sprzęt 
gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu prac 
niebezpiecznych pożarowo należy poddać kontroli miejsca, w którym prace były 
wykonywane oraz rejony przyległe. 
Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 
uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, 
 
h) przed rozpoczęciem prac niebezpiecznie pożarowo należy zapoznać osoby, które będą 
prowadziły te prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, 
oraz rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania wybuchu lub 
pożaru, 
 
i) sprzęt używany do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo powinien być sprawny 
technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru, 
 
4. Ustalenia organizacyjne: 
 
a) całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem pożarowym prowadzonych 
prac ponosi wykonawca tych prac, 

b) zapis o odpowiedzialności wykonawcy za bezpieczne pod względem pożarowym 
prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo powinien znaleźć się w umowie, a jeżeli prace 
prowadzone są w trybie zlecenia bez umownego, w oddzielnym oświadczeniu a fakt 
przyjęcia do wiadomości przez wykonawcę tego zapisu powinien być potwierdzony 
czytelnym podpisem. 
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ROZDZIAŁ V 
 
Zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 
zasady jego obsługi i użycia. 
 
 

Zasady ogólne: 
 
1. Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich 
powstawania. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się wszelkiego rodzaju gaśnice 
(płynowe, pianowe, proszkowe, śniegowe), małe agregaty gaśnicze (do 25 kg środka 
gaśniczego) oraz koce gaśnicze. Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego stosuje się 
następujące zasady: 
 
a) do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego, np. 
drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe. 
 
b) do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod 
wpływem temperatury, benzyn, alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów) stosuje się zamiennie 
gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe, 

 
c) do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych, np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego) 
stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe, 
 
2. Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy przestrzegać następujących 
zasad: 

 
a) sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy 
wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy 
wyjściach na zewnątrz, 
 
b) w budynkach wielokondygnacyjnych sprzęt umieszcza się w tych samych miejscach na 
każdej kondygnacji, jeśli jest taka możliwość. 
 

c) miejsca wyznaczone na sprzęt należy oznakować zgodnie z Polską Normą PN-92/N-
01256/01. 
 
d) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
11. sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione), 
12. odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. 
13.  2 kg środka gaśniczego zabezpiecza 100 m2 powierzchni budynku. 
 

GAŚNICE PROSZKOWE 
 
Gaśnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca 
się przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces spalania będący 
reakcją chemiczną. Proszki przeznaczone są do gaszenia pożarów grupy A, B, C i E 
(drewna, papieru, tkanin, cieczy, gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod 
napięciem. Gaśnice i agregaty proszkowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi 
obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu 
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innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu. Ograniczenie 
stosowania proszków ma miejsce przede wszystkim w aparaturze i urządzeniach 
precyzyjnych, ponieważ proszek może spowodować zatarcie elementów ruchomych. Ze 
względu na wysokie ciśnienie robocze gaśnic i agregatów proszkowych, mają one zdolność 
do zasięgu rzutu strumienia proszku na odległość od 5 do 8 m. dla gaśnic i 12 m dla 
agregatu proszkowego. Mogą być eksploatowane w temperaturach od –260C do 300C. 
 

GAŚNICE ŚNIEGOWE 
 
Gaśnice i agregaty śniegowe przeznaczone są do gaszenia pożarów cieczy palnych, gazów 
tj. grupy pożarów B,C, i E (np. metan. propan. acetylen) oraz pożarów instalacji i urządzeń 
elektrycznych, znajdujących się pod napięciem. Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega 
na silnym oziębieniu palących się materiałów oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia 
mieszaniny palnej z tlenem. Ze względu na lekkość śniegu nie zaleca się stosowania gaśnic 
śniegowych na wolnym powietrzu i na wietrze. W takich przypadkach znacznie 
skuteczniejsze są agregaty śniegowe, dysponujące znacznym zasobem CO2. Obecnie na 
rynku znajdują się gaśnice śniegowe - o zawartości 5 kg CO2. Gaśnice wyposażone są w 
wąż o długości 1 m. Gaśnice śniegowe są zdolne do pracy w temperaturach od –250C do 
300C. Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu powyżej 5% jest duszące a powyżej 8%, 
trujące. Należy być ostrożnym przy użyciu gaśnic śniegowych w małych pomieszczeniach. 
Po akcji gaśniczej należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. 
 

 

WODA 
 

Woda jest naturalnym środkiem gaśniczym występującym w przyrodzie. Posiada bardzo 
duże ciepło właściwe a więc do ogrzania się i wyparowania pochłania duże ilości ciepła (ze 
środowiska pożaru), zwilża płonący materiał, wytworzona para rozcieńcza atmosferę tlenu w 
środowisku pożaru, podawana pod ciśnieniem „zbija” płomienie, wnika w pory i szczeliny, 
zatapia materiał przy podawaniu w dużej ilości.    
 Woda przewodzi prąd elektryczny, wchodzi w reakcje z niektórymi materiałami powodując 
zagrożenie np. z sodem, potasem, karbidem, nie miesza się z paliwami, które będąc lżejsze 
od wody rozpływają się po jej powierzchni, powoduje kipienie płonących olejów i smoły, 
gwałtownie ochładzając rozgrzane części maszyn może powodować ich uszkodzenie 
(pękanie, trwałe odkształcenia konstrukcji, itp.). 
Stosuje się ją do gaszenia materiałów organicznych stałych np. drewna, słomy, papieru, 
tkanin, gumy, tworzyw sztucznych, alkoholi, do chłodzenia powierzchni zbiorników i 
konstrukcji budowlanych, płonących traw i lasów. 
 

KOC GAŚNICZY 
 
Wykonany jest w postaci płachty z włókna szklanego o powierzchni 1,5 na 2 m. jest 
całkowicie niepalny. Przechowuje się go w specjalnych futerałach. Służy do tłumienia pożaru 
w pierwszej fazie przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu. Nadaje się 
do gaszenia pożarów grupy A, B, C. Sposób użycia: wyjąć koc z futerału, rozłożyć i szczelnie 
przykryć palący się przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i 
przykryć kocem, zostawiając możliwość swobodnego oddychania. 
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ROZDZIAŁ  VI 
 
Organizacja i warunki ewakuacji 
 
1. Nadrzędnym celem, któremu muszą być podporządkowane inne zadania, jest ratowanie 
życia ludzkiego. Każdy pracownik powinien dokładnie znać wszystkie drogi ewakuacyjne 
oraz możliwości wydostania się z pomieszczenia, w którym pracuje lub przebywa. Drogi 
ewakuacyjne są to korytarze, klatki schodowe, drzwi na drogach ewakuacyjnych, schody i 
wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej.  

2. W przypadku zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji osób i mienia z obiektu 
decyzję wydaje osoba najstarsza funkcją lub osoba przez nią upoważniona, odpowiedzialna 
za bezpieczeństwo osób i mienia, znajdująca się aktualnie w budynku. Decyzja ta musi 
zawierać informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu.  
 
3. Przed ogłoszeniem alarmu i rozpoczęciem ewakuacji należy ustalić: 
 
1 ) źródła zagrożenia, lokalizację pożaru, kierunek rozprzestrzeniania się ognia, dymów i 
gazów toksycznych będących produktami spalania, 
 
2) liczbę osób bezpośrednio zagrożonych, przewidzianych do ewakuacji w pierwszej 
kolejności, 
 
3) stan fizyczny i psychiczny osób przewidzianych do natychmiastowej ewakuacji, 
 
4) ilość osób zagrożonych pośrednio, przewidzianych do ewakuacji w późniejszym terminie, 
 
5) drogi i kierunki ewakuacji. 

 
4. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w budynku o powstałym 
zagrożeniu, jego charakterze oraz konieczności ewakuacji. 

 
5. Alarm o niebezpieczeństwie i konieczności rozpoczęcia ewakuacji powinien być ogłoszony 
za pomocą gońców lub innych dostępnych środków łączności (np. telefon). 

 
 
Po ogłoszeniu alarmu dyrektor i nauczyciele wyprowadzają uczniów oraz 
pracowników na korytarz i kierują ich do wyjścia z budynku. W pierwszej 
kolejności należy ewakuować uczniów i pracowników z tych pomieszczeń, w 
których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się 
ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg 
ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Należy dążyć 
też do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o 
ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się. Natomiast 
zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych 
siłach. 

 

6. Kierujący akcją wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych 
grup ewakuowanych. Ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji mienia, określając 
sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia. Ewakuacja mienia nie może odbywać się 
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kosztem sił i środków niezbędnych do ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć 
od najcenniejszych przedmiotów, urządzeń i dokumentacji. 

7. Osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji powinny ściśle współpracować z 
kierującym akcją i wykonywać jego polecenia. 
 
8. W przypadku odcięcia dróg wyjścia dla ewakuowanych, znajdujących się w strefie 
zagrożenia, należy zebrać ludzi w miejscu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę 
istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego, 
przybyłych jednostek straży pożarnych lub innych jednostek ratowniczych. 

 
9. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji nachylonej 
starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na to, że w dolnych partiach pomieszczeń 
i dróg ewakuacyjnych panować będzie mniejsze zadymienie. Usta i drogi oddechowe należy 
w miarę możliwości zasłaniać tkaniną zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. 
Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się 
wzdłuż ścian by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. 
 

10. Po zakończeniu ewakuacji należy w miarę możliwości dokładnie sprawdzić, czy wszyscy 
uczniowie i pracownicy opuścili budynek. 

 
11. Z chwilą przybycia jednostek straży pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący 
ewakuacją zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji - dowódcy 
przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej, a następnie podporządkowanie się 
poleceniom wydanym przez tegoż dowódcę. 

 

Obowiązki osób przebywających w obiekcie na wypadek ogłoszenia 
alarmu ewakuacyjnego: 
 
Dyrektor (w razie nieobecności – wicedyrektor) 
1. Kieruje przebiegiem akcji ewakuacyjnej. 
2. Przyjmuje meldunek dotyczący stanu liczebności ewakuowanych osób od wicedyrektora, 
kierownika świetlicy i kuchni, nauczycieli, woźnego szkolnego. 
3. Składa raport dotyczący przebiegu ewakuacji oraz zagrożenia pożarowego na terenie 
placówki dowódcy jednostki straży pożarnej przybyłej na miejsce zdarzenia. 
 
Nauczyciele 
1. Przerywają natychmiast zajęcia i pracę (zabierają ze sobą dziennik lekcyjny). 
 
2. Wyprowadzają uczniów na korytarze i kierują ich do wyznaczonej, właściwej dla każdego 
pomieszczenia klatki schodowej, a następnie do wyjścia z budynku (Wyjście Ewakuacyjne). 
 
3. Po opuszczeniu budynku udają się z grupą uczniów (klasą) na miejsce zbiórki – boisko 
sportowe (boisko wielofunkcyjne ogrodzone siatką) i przekazują informację dotyczącą stanu 
klasy osobie kierującej ewakuacją - dyrektorowi (wicedyrektorwi). 

 
4. W czasie trwania ewakuacji należy zachować ciszę i spokój. 
5. Należy iść szybko, ale nie wyprzedzać innych, aby nie powodować zamieszania.  
6. Nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.  
 
Woźny szkolny 
 
1. Sprawdza, czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są otwarte. 
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2. Wyłącza prąd (wyłącznik główny zasilania). 
3. Pomaga w ewakuacji. 
3. Wraz z wicedyrektorem sprawdza, czy wszyscy opuścili obiekty szkolne. 
4. Informuje dyrektora o opuszczeniu budynków przez wszystkie osoby. 
 
Pracownicy stołówki 
1. Wyłączają główne zasilanie, palniki gazowe. 
2. Opuszczają pomieszczenia kuchni wyjściem od strony boiska sportowego. 
3. Udają się na miejsce zbiórki (boisko sportowe). 
 
Pracownicy kadr i księgowości 
1. Opuszczają pomieszczenie wyjściem od strony pl. Kościuszki. 
2. Udają się na miejsce zbiórki (boisko sportowe). 
 
Pielęgniarka szkolna 
1. Opuszcza gabinet wyjściem od strony pl. Kościuszki. 
2. Udaje się na miejsce zbiórki (boisko sportowe). 
 
Uczniowie szkoły 
1. Wykonują polecenia nauczyciela. 
2. W czasie trwania ewakuacji zachowują ciszę i spokój. 
3. Poruszają się szybko, ale nie wyprzedzają innych, aby nie powodować zamieszania.  
4. Nie oddalają się od grupy. 
 
Środki i sposób ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie 

1. Sygnałem alarmowym do rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej jest 5 dzwonków 

elektrycznych po 10 sekund każdy. 

2. W przypadku awarii elektryczności sygnałem jest dzwon ręczny i okrzyk osób dorosłych 

na wszystkich kondygnacjach: POŻAR! POŻAR!. 

Szczegółowy przebieg ewakuacji szkoły 
 
Budynek I  
I PIĘTRO – sale 8, 9, 10, aula i pokój nauczycielski główną klatką schodową do drzwi 

łączących z nowym obiektem i dalej drzwiami wejściowymi na ulicę Ogrodową (klucze od 

drzwi znajdują się w sekretariacie) 

PARTER - sale 1, 2, 3, 4, 5 do drzwi ewakuacyjnych od strony placu Kościuszki (klucz od 

drzwi znajduje się w sali nr 4). 

PIWNICA - do drzwi łączących z nowym obiektem i dalej drzwiami wejściowymi na ulicę 

Ogrodową (klucze od drzwi znajdują się w sekretariacie). 

Miejscem zbiórki jest teren boiska sportowego (boisko wielofunkcyjne ogrodzone siatką). 

Budynek II  

I PIĘTRO – sale 6, 7, 8, 9, 10, 11 główną klatką schodową do drzwi ewakuacyjnych na 

boisko szkolne od strony parku.    

PARTER – sale 1, 2, 3, 5 oraz pokój nauczycielski klatką schodową do drzwi ewakuacyjnych 

od strony ulicy Ogrodowej (klucze od drzwi znajdują się w pokoju nauczycielskim). 
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PIWNICA - główną klatką schodową do drzwi ewakuacyjnych na boisko szkolne od strony 

parku. 

Miejscem zbiórki jest teren boiska sportowego. 

 

Budynek III (łącznik) 

II PIĘTRO – sale 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz pokój nauczycielski schodami od strony boiska 

sportowego do drzwi ewakuacyjnych od strony parku wychodzących na parking szkolny 

(klucze od drzwi znajdują się w sekretariacie) 

I PIĘTRO – sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 schodami od strony ulicy Ogrodowej do drzwi ewakuacyjnych 

od strony placu Kościuszki na dziedziniec szkolny. 

PARTER – osoby przebywające w świetlicy, stołówce wyjściem ewakuacyjnym od strony 

parku, pracownicy kuchni wyjściem służbowym. Pracownicy administracji, gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej wyjściem od strony placu Kościuszki. 

PIWNICA – magazyn biblioteczny, szatnie gimnazjum schodami od strony boiska 

sportowego do drzwi ewakuacyjnych od strony parku wychodzących na parking szkolny 

(klucze od drzwi znajdują się w sekretariacie), szatnie szkoły podstawowej schodami od 

strony ulicy Ogrodowej do drzwi ewakuacyjnych od strony placu Kościuszki na dziedziniec 

szkolny. 

Miejscem zbiórki jest teren boiska sportowego (boisko wielofunkcyjne ogrodzone siatką). 

Sala sportowa 

I piętro – schodami w dół do wyjścia ewakuacyjnego od strony placu Kościuszki zgodnie ze 

znakami, 

Parter – szatnie i pomieszczenie nauczycieli wf – korytarzem do wyjścia głównego według 

znaków, 

Parter – salka do gimnastyki korekcyjnej - wyjściem przez salę sportową do wyjścia 

głównego według znaków, 

Parter – sala sportowa – do wyjścia głównego na plac Kościuszki według znaków 

ewakuacyjnych, 

Kotłownia- piwnica - wejściem na parter i do wyjścia głównego na plac Kościuszki według 

znaków. 

Miejscem zbiórki jest plac Kościuszki. 
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Ewakuacja i zjawisko paniki. 
 
Szczególnego znaczenia nabiera zapobieganie skutkom paniki, której możliwość istnieje 
zawsze, nie tylko w przypadku powstania pożaru, wybuchu lub katastrofy, czy innego 
wypadku, ale i w przypadku niewielkiego zadymienia. Ludzie wchodzący w skład grupy 
ogarniętej paniką całkowicie tracą swoje indywidualne cechy osobowości i stają się 
elementem groźnego, niszczącego tłumu, który nie kieruje się żadnymi przesłankami 
logicznego myślenia i rzeczywistej oceny sytuacji. Grupa ogarnięta paniką może 
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sparaliżować i uniemożliwić prowadzenie akcji ratowniczej i zorganizowanego działania. 
Może w ślepym instynkcie szukania ratunku spotęgować zagrożenie własne, ratowników i 
przyczynić się do innych groźnych wypadków. Przeciwdziałanie panice jest niezmiernie 
trudne. Dokonać tego mogą tylko ludzie o dużej indywidualności i autorytecie wśród 
ogarniętych paniką.  
 

Przykładami środków przeciwdziałania panice są:                           

1) osobisty przykład,                                 

2) zdecydowany nakaz,                               

3) wykazanie nierealności niebezpieczeństwa,  

4) przeciwstawienie groźby większego niebezpieczeństwa,                

5) zagrożenie użyciem siły,                          

6) użycie siły, 

7) unieszkodliwienie przywódcy paniki. 

 

Opanowanie tłumu ogarniętego paniką, prącego naprzód, jest bardziej możliwe do 
wykonania dla osób znajdujących się z tyłu tłumu, niż na jego czele. W czasie akcji 
ratowniczej najczęściej występują małe formy paniki, której ulegają grupy lub pojedyncze 
osoby, znajdujące się w rzeczywistym lub urojonym niebezpieczeństwie, zatracając poczucie 
rzeczywistości i podejmując nieprzemyślane, bezcelowe i niebezpieczne działanie, np. 
wyskakiwanie z okien czy chowanie się w trudno dostępnych miejscach. Przybycie ratownika 
z zewnątrz powoduje przekonanie, że zagrożenie nie jest niebezpieczne i istnieją drogi 
ratunku. 

 
Obowiązki osób na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego. 
 
 
1. Dyrektor szkoły: 
 
1) zarządza przygotowanie pracowników i uczniów do ewakuacji, 
 
2) wydaje polecenie ewakuacji, 
 
3) wyznacza osoby odpowiedzialne za ewakuację, 
 
4) wydaje polecenie ewakuacji mienia ruchomego, a w szczególności przedmiotów 
wartościowych, dokumentów, materiałów łatwopalnych i wybuchowych z rejonów 
zagrożonych pożarem, 
 
5) przed opuszczeniem budynku sprawdza, czy wszystkie osoby zostały wyprowadzone, 
 
2. Obowiązki pozostałych pracowników w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego: 
 
1) natychmiastowe przerwanie pracy, 

 
2) branie czynnego udziału w akcji ewakuacyjnej, 
 
3) wykonywanie poleceń prowadzącego akcję ratowniczo - gaśniczą. 
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ROZDZIAŁ  VII 
 
Instrukcja alarmowania w przypadku powstania pożaru, telefony 
alarmowe. 
 

Alarmowanie 
1) każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest zachować 
spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 
 

a) osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki, 
b) dyrektora szkoły będącego głównym użytkownikiem obiektu lub budynku, 

c) Państwową Straż Pożarną tel. 998, 

Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu. 
 
2) Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:  
 

a) gdzie się pali - dokładny adres: nr budynku i jego nazwę, 
b) co się pali - np. pokój biurowy, laboratorium, magazyn, mieszkanie, 
c) czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,  
d) czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 

materiały łatwopalne lub wybuchowe itp. 
e) należy podać numer telefonu, z którego dzwonimy, swoje imię i nazwisko. 

 
UWAGA: 

Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego, odłożyć słuchawkę i 

poczekać na ewentualne sprawdzenie. 

 
4) W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować: 
 

 a) Pogotowie Ratunkowe - 999  
 b) Policję - 997 
 c) Pogotowie Gazowe - 992 

  
Akcja ratowniczo – gaśnicza. 
 
 
1) Równolegle z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-
gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku (o ile 
nie zagraża to zdrowiu i życiu osoby podejmującej próbę gaszenia pożaru). 
 
2) Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierownictwo akcją sprawuje najstarsza 
funkcją osoba, odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie. 
 
3) każda osoba biorąca udział w akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: 

a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z 
zagrożonych pomieszczeń, 

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji 
i urządzeń elektrycznych pod napięciem), 
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c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam 
materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenne urządzenia, ważne dokumenty oraz 
nośniki informacji itp., 

d) pozamykać drzwi oddzielające pomieszczenia objęte pożarem od pomieszczeń 
sąsiednich.  

e) ostatnia osoba opuszczająca obiekt zamyka pokoje na klucz. Klucz zostaje w drzwiach.  

 
Zabezpieczenie pogorzeliska. 
 
1. Właściciel, zarządca, użytkownik obiektu jest odpowiedzialny za: 

a) zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku na pogorzelisku, aby zapobiec 
powstaniu wtórnego pożaru, 

b) przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po uzgodnieniu z policją i po zakończeniu 
działalności komisji powołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i 
rozprzestrzenienia się pożaru. 
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Rozdział  VIII 

1. Zadania i odpowiedzialność pracowników w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
 

1. Bezpośrednią odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego budynku ponosi 
Dyrektor Szkoły, który zobowiązany jest zapewnić: 
 

1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i 
technologicznych, 

 
2) bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budynku, a w szczególności 
możliwość ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, 
 
3) właściwe wyposażenie obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy, 
 
4) przeszkolenie przeciwpożarowe pracowników, 
 
5) wyciągnięcie sankcji przewidzianych Kodeksem Pracy w stosunku do pracowników 
nieprzestrzegających przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
 

6) realizację przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pożarowego w 
podległym obiekcie. 
 

2. Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko 
powinni: 
 
1) znać zagrożenie pożarowe budynku i na stanowisku pracy oraz sposoby przeciwdziałania 
możliwości powstania pożarów; 
 
2) znać i przestrzegać przepisy przeciwpożarowe, w tym niniejszą Instrukcję: 
 
3) znać zasady postępowania w przypadku powstania pożaru; 
 
4) orientować się w rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń 
przeciwpożarowych a także posiadać umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego; 
 
5) znać warunki przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób i mienia; 
 
6) w razie powstania pożaru brać czynny udział w akcji ratowniczo-gaśniczej i 
podporządkować się poleceniom kierującego akcją; 
 
7) brać udział w szkoleniach przeciwpożarowych; 
 
8) niezwłocznie zgłaszać usterki mogące spowodować pożar osobom odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo pożarowe w budynku,  
 
9) przestrzegać obowiązujące przepisy zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 
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ROZDZIAŁ  IX 
 
Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi. 
 
Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapoznanie pracowników z 
obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu pożaru oraz zadaniami na 
wypadek powstania pożaru. Po szkoleniu każdy pracownik powinien znać: 
 
1) zagrożenie pożarowe występujące w budynku, 
 
2) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 
 
3) treść niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 
 
4) przepisy przeciwpożarowe, 
 
5) miejsca rozmieszczenia, przeznaczenie oraz obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 
6) zasady postępowania na wypadek pożaru i zadania poszczególnych pracowników. 
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Rozdział  X 
Znaki graficzne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 
ewakuacji z opisem.  
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Załączniki 
Załącznik nr 1 do Instrukcji  
Bezpieczeństwa Pożarowego 

 
............................................ 
        Imię i nazwisko 
 
............................................ 

            Stanowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami zawartymi w 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 
 

 

 

 

 

 
podpis przyjmującego oświadczenie              podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleszew, dnia………………………….  
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Załącznik nr 2 do Instrukcji  
Bezpieczeństwa Pożarowego 

 

Protokół  nr........... 
zabezpieczenia przeciwpożarowego prac 

niebezpiecznych pożarowo 
 
1. Nazwa, określenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie 
prac niebezpiecznych 
pożarowo.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. Kategoria zagrożenia ludzi, obciążenie ogniowe oraz właściwości pożarowe materiałów 
palnych w pomieszczeniu/miejscu wykonywania prac................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
3. Rodzaj elementów budowlanych, ich zapalność występująca w pomieszczeniach lub 
rejonie przewidzianym do prowadzenia prac niebezpiecznych 
pożarowo.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
4. Sposób zabezpieczenia pożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. Na okres 
wykonywania prac niebezpiecznych 
pożarowo.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
5. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac 
niebezpiecznych 
pożarowo.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
6, Środki i sposób alarmowania współpracowników i straży pożarnej w przypadku powstania 
pożaru......................................................................................................................................... 
7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego toku prac niebezpiecznych 
pożarowo.................................................................................................................................... 
8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w czasie 
wykonywania prac niebezpiecznych 
pożarowo.................................................................................................................................... 
9. Osoba(y) zobowiązana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych 
pożarowo po ich 
zakończeniu................................................................................................................................ 
 
 

Podpisy członków komisji 
......................................... 
......................................... 
......................................... 
......................................... 
......................................... 
 
 

Pleszew, dnia……………………….. 
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Załącznik nr 3 do Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego 
 

Pleszew, dnia……………………………….. 
 

 
 

Zezwolenie  nr  ......... 
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 

 
1. Miejsce pracy: 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
                                                                                             (budynek, kondygnacja, pomieszczenie itp.)  

2. Rodzaj wykonywanej 
pracy........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
3. Czas pracy, dzień............................................................... Od godz. ...............do godz. ....,, 
4. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe w miejscu prowadzenia 
prac............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru-
wybuchu..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
6. Środki zabezpieczenia: 

a) przeciwpożarowe............................................................................................................
.................. 

b) BHP.................................................................................................................................
.................. 

c) Inne................................................................................................................................. 
7. Sposób wykonania 
pracy.......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................. 
8. Odpowiedzialni za: 

a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac 
niebezpiecznych pożarowo............................................................................................. 
Imię i Nazwisko........................................  Wykonano...............Podpis.......................... 

b) wyłączenie rejonu prac spod napięcia............................................................................ 
Imię i Nazwisko.........................................  wykonano...............Podpis.......................... 

c) dokonano analizy pomiaru par cieczy, gazów i pyłów.................................................... 
Imię i Nazwisko.........................................  wykonano...............Podpis.......................... 

d) stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż......................... 
........................................................................................................................................ 
Imię i Nazwisko.........................................  wykonano............... podpis ........................  

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac...................................................................................... 
w dniu..........................  od godz...............................  do godz. .................................... 
(zezwolenie jest ważne tylko po, złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8) 
............................................        ................................................................             
   podpis wnioskującego                 podpis odpowiedzialnego za  

bezpieczeństwo 
10. Prace zakończono w dniu.................................................   o godz. ............................ 
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Wykonawca................................................................. Podpis .......................................... 
11. Sprawdzono stanowisko pracy i jego otoczenie i nie stwierdzono zaniedbań mogących 
zainicjować pożar. 
 
 
Stwierdzam odebranie               skontrolował 

 robót   
 

....................................    ............................................     

           Zatwierdzam:                                                Pleszew, dnia 
………………………….. 
 
  ...................................... 



 34 

Załącznik nr 4 
do Instrukcji Bezpieczeństwa 
 

 

Plan -  konspekt ćwiczeń z ewakuacji obiektu lub jego części. 
 
 

1. Czas i termin przewidywanego ćwiczenia. 
 ....................................................... 

 
2. Zakres prowadzonej ewakuacji i miejsce zbiórki.

 ....................................................... 
 

3. Cel ćwiczeń.     
 ....................................................... 

 
 ............................................................................ 

 
 ............................................................................ 
 
 

4. Osoba odpowiedzialna i wyznaczona do wykonania ćwiczenia. 
 

1. ............................. ............................. .............................  
                             Imię i Nazwisko                                 Stanowisko                                        Funkcja  

 

      5.       Środki „POZORACJI” np.:   nosze, wózki, koce. Użyto: 
                  

1. .............................................................................. 
 
2. .............................................................................. 

 
     6.  Powiadomiono Państwową Straż Pożarną w dniu  .........................lub FAX nr 
...................             
                
          o godzinie ............................. pismem z dnia .............................  
 

7. Powiadomiono Inspektorat Ochrony ppoż. w  Pleszewie w dniu  ..................lub 

FAX nr ...................  o godzinie ............................. pismem z dnia 

.............................   

 
8. Zakończenie ćwiczeń nastąpiło w dniu .............................   o godzinie 

.............................   
 
9. Uwagi i wnioski. 

.................................................................................................................. 
 

10. Załączniki: rysunek lub szkic sytuacyjny. 
Plan sporządził 


